
  Protokół Nr XVI/07

z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 30 listopada  2007 r., 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Leszek Salamon dokonał otwarcia XVI 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 21 Radnych. 
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  zgłosił wniosek dot. wycofania z porządku obrad następujących projektów 
uchwał: 

1)  w sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w I  kategorii 
zaszeregowania  i  wartości  jednego  punktu  dla  Zarządu  Dróg  i  Służb 
Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach, 
„Za” wycofaniem z porządku obrad w/w projektu uchwały głosowało 21 
Radnych.

2)  w sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w I  kategorii 
zaszeregowania  i  wartości  jednego  punktu  w  Zakładzie  Gospodarki 
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.

   „Za” wycofaniem z porządku obrad w/w projektu uchwały głosowało 21 
Radnych

Następnie  Przewodniczący  odczytał  pismo  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  dot. 
wprowadzenia  do  porządku obrad projektu  uchwały  jako pkt  8  ppkt  9)  w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej kredytu na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego 
„Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare” w kwocie 3.197.083,- zł oraz autopoprawki 
do projektu uchwały w sprawie zmian budżecie gminy i Miasta na 2007 r.

„Za” wprowadzeniem do porządku obrad w/w projektu uchwały głosowało 21 
Radnych

Przewodniczący RM Leszek Salamon zapytał czy są uwagi do porządku obrad.
Radny Bernard Strzoda – przewodniczący Klubu Radnych Ruchu Rozwoju Gminy 
i  Autonomii  Śląska”,  zgłosił  wniosek  (wniosek  stanowi  załącznik  do  protokołu) 
w imieniu Klubu o wprowadzenie  do porządku obrad projektu  uchwały w sprawie 
odwołania  radnego  Leszka  Salamona  z  funkcji  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach. W związku z powyższym zaproponował zmianę porządku 
obrad polegająca na wprowadzeniu w/w projektu uchwały jako pkt 3a.
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W  ppkt  1)  dokonać  głosowania  w  sprawie  odwołania  Przewodniczącego  Rady 
Miejskiej    i podjąć uchwałę w tej sprawie, 
w  ppkt  2)  dokonać  wyboru  nowego  przewodniczącego  Rady  Miejskiej  i  podjąć 
uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek dot. wprowadzenia 
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady 
Miejskiej-  jako  pkt  3a  oraz   ppkt  1)  dokonać  głosowania  w  sprawie  odwołania 
Przewodniczącego Rady Miejskiej    i podjąć uchwałę w tej sprawie, 
w  ppkt  2)  dokonać  wyboru  nowego  przewodniczącego  Rady  Miejskiej  i  podjąć 
uchwałę

W  wyniku  głosowania  Radnych:  12  „za”,  9  „  przeciw”  wniosek  dot. 
wprowadzenia  w/w  projektu  uchwały  oraz  przeprowadzenia  głosowań 
związanych  z  procedurą  odwołania  Przewodniczącego  RM  i  powołania 
Przewodniczącego Rady Miejskiej, został podjęty.

Przewodniczący  Rady przedstawił  porządek  obrad  uwzględniający  powyższe 
głosowania:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26.10.2007 r. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej  

i działalności.
5. Multimedialna  prezentacja  projektu  gminnej  strategii  przeciwdziałania 

narkomanii    na lata 2008 – 2010. 
6. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
7. Informacja o bieżącej korespondencji.
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) powiadomienia  Sekretarza  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny 
o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,

2) powiadomienia  Skarbnika  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny 
o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, 

3) określenia  rodzaju  świadczeń  przyznawanych  w  ramach  pomocy 
zdrowotnej  dla  nauczycieli  korzystających  z  opieki  zdrowotnej, 
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
i  Miasto  Czerwionka-Leszczyny  oraz  warunków  i  sposobu  ich 
przyznawania,

4) przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania  nauczycielom  dodatków:  za  wysługę  lat,  motywacyjnego, 
funkcyjnego  i  za  warunki  pracy  oraz  szczegółowe  warunki  obliczania 
i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny 
doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w szkołach na 
rok  2008,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  i  Miasto 
Czerwionka-Leszczyny”,

5) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Gliwice 
dotyczącego  pokrycia  kwoty  dotacji  udzielanej  na  dzieci  mieszkańców 
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Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego 
Przedszkola „Radość”    w Gliwicach przy ul. Banacha 10,

6) statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach, 
7) wyrażenia zgody na  zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
8) zmian  w  uchwale  budżetowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  

 na rok 2007.
9) zmiany  uchwały  dotyczącej  kredytu  na  finansowanie  realizacji  zadania 

inwestycyjnego  „Kanalizacja  sanitarna  Leszczyny  Stare”  w  kwocie 
3.197.083,- zł.

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

Radny  Bernard  Strzoda zgłosił uwagę,  iż  powyższe  głosowanie  dotyczyło 
wprowadzenia do porządku obrad punktów:
3a. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania  radnego Leszka Salamona z funkcji
      Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

1)  głosowanie za odwołaniem Przewodniczącego Rady Miejskiej i podjęcie
 uchwały

 2)  dokonanie  wyboru  nowego  przewodniczącego  Rady  Miejskiej  i  podjęcie 
uchwały,

a w trakcie przedstawiania porządku obrad nie zostały te punkty odczytane.
Przewodniczący Rady Miejskiej-  stwierdził,  iż te  punkty zgodnie z głosowaniami 
zostały włączone do porządku.

Ad. 3
Protokół z sesji w dniu 26 października 2007 r. został przyjęty bez uwag przy 20 
głosach „za”,  i 1 „wstrzymującym się”.

Radny  Andrzej  Jarmundowicz-  zgłosił  wniosek  formalny  w  sprawie  ogłoszenia 
przerwy, celem konsultacji dot. autopoprawki Burmistrza w sprawie projektu uchwały 
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.
Przewodniczący RM ogłosił 15- minutową przerwę.

Ad. 3a.
1) Po wznowieniu  obrad Przewodniczący RM poprosił  o zgłaszanie  kandydatur  do 
Komisji Skrutacyjnej, wybranej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania 
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny Adam Kapias -  zgłosił radnego Alojzego Wańka, który wyraził zgodę.
Radny Bernard Strzoda - zgłosił radnego Antoniego Bluszcza, który wyraził zgodę.
Radny Bogdan Knopik - zgłosił radnego Henryka Dyrbusia, który wyraził zgodę.
Radny Marek Profaska - zgłosił radnego Roberta Kowola, który wyraził zgodę.

Wobec braku dalszych zgłoszeń lista kandydatów została zamknięta.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej w osobach:
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1. Radny Alojzy Waniek
2. Radny Antoni Bluszcz
3. Radny Henryk Dyrbuś
4. Radny Robert Kowol

Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty przy 21 głosach „za”.
Radca  Prawny  Zbigniew  Pławecki-  przedstawił  propozycję  wzoru  kart  dla 
przeprowadzenia głosowania tajnego. Karta powinna zawierać pytanie: „czy jesteś za 
odwołaniem radnego Leszka Salamona z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej na 
karcie powinny być zamieszczone dwie kratki obok których będą napisy „tak „, „nie”. 
Dla ważności głosu należy zakreślić znakiem „x” lub  znakiem „+” wybraną kratkę.  
W przypadku zakreślenia obu kratek głos będzie nieważny. Aby  Przewodniczący RM 
został odwołany wymagana jest bezwzględna większość głosów oddanych na „tak”.
Przewodniczący RM ogłosił przerwę, w celu przygotowania kart do głosowania 
przez Komisję Skrutacyjną.

Po  zakończeniu  przerwy  Radny  Antoni  Bluszcz jako  przewodniczącego  Komisji 
Skrutacyjnej poinformował, że Komisja przygotowała karty do głosowania, na których 
znajduje się pytanie: „Czy jesteś za odwołaniem przewodniczącego Rady Miejskiej- 
radnego  Leszka  Salamona”.  Dla  ważności  głosu  przy  opcji  „tak”,  „nie”  należy 
zakreślić wybraną kratkę stawiając znak „x” lub  „+”. W przypadku zakreślenia obu 
kratek głos będzie nieważny. Nie zakreślenie żadnej z kratek skutkuje „wstrzymaniem 
się „ od głosu i powoduje, że głos jest ważny. 
Radca Prawny Zbigniew Pławecki- poinformował, że zgodnie z § 31 ust. 5 zdanie 2 
Statutu  G i  M Rada  powinna w głosowaniu  zatwierdzić  przedstawiony Regulamin 
Głosowania.
Przewodniczący  RM  poddał  pod  głosowanie  przedstawiony  regulamin 
głosowania, który został przyjęty przy głosach 21 „za”.

Komisja  Skrutacyjna  przystąpiła  do  rozdania  Radnym  kart  do  głosowania.  Po 
wrzuceniu wszystkich kart do urny Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeliczania 
głosów.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Leszek  Salamon  upoważnił,  w  razie  swojego 
odwołania,  Wiceprzewodniczącego Huberta  Piechę do dalszego prowadzenia  obrad, 
następnie ogłosił 15-minutową przerwę.

Po  wznowieniu  obrad,  radny  Antoni  Bluszcz-  przewodniczący  Komisji 
Skrutacyjnej odczytał  protokół  Komisji  Skrutacyjnej  wybranej  na  sesji  Rady 
Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach  w  dniu  30  listopada  2007  r.  Dla 
przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
(załącznik do protokołu)
Ogłosił, iż w wyniku głosowania tajnego „za” odwołaniem Przewodniczącego Rady 
oddano  13  głosów,  „przeciwko”  odwołaniu  oddano  głosów  8.  W  związku 
z  powyższym radny  Leszek  Salamon został  odwołany  z  funkcji  przewodniczącego 
Rady Miejskiej.
W  związku  z  przedstawionym  wynikiem  głosowania  radny  Leszek  Salamon 
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podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę podczas pół roku sprawowania 
funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Dalszą  część  obrad  poprowadził  wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej-  radny 
Hubert Piecha.
Wiceprzewodniczący  RM odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  odwołania 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Uchwała Nr XVI/149/07 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach została podjęta przy głosach:

12 -  „za”, 
  6 -  „przeciw” 
   3 -  „wstrzymujących się” 

Wiceprzewodniczący RM Józef Szczekała-  stwierdził, iż nie znalazł w uzasadnieniu 
wniosku  Klubu  Radnych  żadnego  merytorycznego  argumentu  odnośnie  odwołania 
Przewodniczącego  RM.  Dlatego  tę  decyzję  radnych,  uważa  jako  decyzję  czysto 
polityczną. Druga sprawa- jako wieloletni samorządowiec, jako człowiek, kierował się 
zawsze  nadrzędnymi  wartościami,  które  dla  niego  stanowią  honor  i  pewien  rodzaj 
przyzwoitości. Oczywiście te wartości stanowią dla niego dużo więcej niż zawartość 
woreczka, gdzie są kartki. Dlatego też honorowo postanawia zrezygnować z funkcji 
wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  i  poprosił  o  przyjęcie  rezygnacji..  Dodał 
również-  Divide et  partes,  czyli  Dziel  i  rządź życząc nowej koalicji  dużo dobrego. 
Stwierdził, iż bierze , łącznie z Panem Burmistrzem na siebie dużą odpowiedzialność 
i ma nadzieję , że nie będzie to takie dzielenie jak w poprzednich kadencjach.

Radny Adam Kapias- podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę, która 
nie  była  pozbawiona  wątków  wątpliwości  czy  różnicy  w  zdaniach  między  nami. 
Stwierdził,  że  koleżeńska  współpraca  między  poszczególnymi  Radnymi  z  różnych 
ugrupowań  układała  się  w  jego  ocenie,  czy  w  ocenie  członków  naszego  Klubu, 
zdecydowanie  korzystnie.  Matematyka  jest  nieubłagana  i  to,  co  kiedyś  napisano 
w jednej z gazet,  o tym że członkowie naszego Klubu zajmują lukratywne, czy też 
ciepłe stołki. Następuje więc zmiana. Odpowiedzialność w tej chwili zostanie przejęta 
w  druga  stronę.  W  związku   z  tym  zapowiedział  rezygnację  z  funkcji 
przewodniczących  Komisji  Branżowych  Rady  Miejskiej,  bo  uważamy,  że  to  jest 
honorem naszym, ażeby w tym momencie, to rozdanie nastąpiło tutaj wśród kolegów, 
którzy dzisiaj  tworzą  nową koalicję.  W czwartek 29.11 br.  na posiedzeniu Komisji 
Rewizyjnej odwołano mnie ze stanowiska jako pierwszego. Zapowiedziano kontrole 
Wydziałów. Na 8 punktów planu Pracy komisji zostało wykonanych 7, a rok się nie 
skończył. Widać, że za mało.
Podziękował  również  Leszkowi Salamonowi,  który  jest,  był  i  będzie  dla  członków 
Wspólnoty, członków naszego Klubu, zawsze wzorem do naśladowania, człowiekiem, 
który jest pełen ofiar, który jest gotów ponieść każdą cenę dla rozkwitu tej Gminy. 
Zadeklarował dobrą współpracę z Panem Burmistrzem. Kiedy ten węzeł gordyjski się 
rozwiązał,  Pan  Burmistrz  będzie  miał  pełne  pole  do  popisu  i  ma  nadzieję,  że 
wykorzysta to, kierując w naszą stronę życzliwy uśmiech, a nie tylko podejrzenia oto, 
że burzymy pracę tej Rady.
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Burmistrz  Wiesław  Janiszewski-  stwierdził,  iż  nie  przewidywał  wystąpienia,  ale 
musi się odnieść do tego co się wydarzyło na sesji. Atmosfera w Gminie od dłuższego 
czasu jest  napięta i  to dzisiejsze wydarzenie  na pewno tej  atmosfery nie poprawi. 
I tego jest świadomy. Natomiast nie ja jestem winien tego, co w tej Gminie jest. Stąd 
chciałbym, aby w nas wszystkich było trochę więcej pokory. Podpisuje się pod tym co 
było  wcześniej  powiedziane  o  Leszku  Salamonie,  któremu  dziękuję  również  za 
współpracę.  Jest  takie  słowo „hipokryzja”,  które pasuje do mojego kolegi-  całkiem 
niedawno, radnego Adama Kapiasa. To nie Burmistrz i nie ludzie z Ruchu Rozwoju 
Gminy wprowadzili atmosferę, która była atmosferą nieufności. Starałem się łączyć to 
co dobre. Jeżeli ktoś tego nie zauważył to będą to robił z większą energią w dalszym 
ciągu. Nie pozwolę na to, aby wydarzenie z przed roku obrócić jak koszulę po roku 
urzędowania. Myślę, że w ostatniej kadencji 2002-2006 pokazała, za moją aprobatą 
i  z  mojej  inicjatywy doszło  do tego,  że  nie   było równych i  równiejszych.  Byłem 
u Pana Przewodniczącego aby ustalić parytety wg liczby uzyskanych mandatów. Pan 
przewodniczący Leszek Salamon wie doskonale, że pojechałem do niego i prosiłem 
o  to,  żeby  ustalić  parytety  wg  liczby  mandatów  uzyskanych  przez  poszczególne 
ugrupowania.  Zostało  to  przyjęte.  Rada  została  ukonstytuowana.  Przez  4  lata 
wiceprzewodniczącym był Pan Leszek Salamon i funkcje przewodniczących Komisji, 
pełnili ludzie z jego otoczenia. Niektórzy, szczególnie Ci obecni dziś w Radzie, uznali 
ostatnią  Radę  jako  jedną  z  najlepiej  funkcjonujących.  Dlaczego?  Ponieważ 
wznieśliśmy się ponad podziały. Nie wiem kto po ostatnich wyborach kiedy ustaliłem 
z  Przewodniczącym  Leszkiem  Salamonem,  że  będą  parytety,  że  także  zwycięskie 
ugrupowanie  Ruchu  Rozwoju  dostało  tyle  samo  głosów  co  wspólnota,  a  zostało 
pozbawione  możliwości  wpływu  na  funkcje  kierownicze  w  Radzie.  Być  może 
spowodowane to było faktem, że niektórzy Radni, którzy mieli przerwę powiedzieli 
„teraz my”. Ja nigdy tą maksymą się nie kierowałem. Dzisiejszy dzień jest dla mnie 
osobiście  dniem,  w  którym  nie  będę  się  cieszył.  Oskarżenia  pod  moim  adresem, 
o złodziejstwo, korupcję, anonimy do prokuratury sprawiły, że nie potrafiłem przez rok 
cieszyć się z tego, że zostałem przez ludzi wybrany Burmistrzem. I dzisiaj chciałbym 
aby  wszyscy  uderzyli  się  w  piersi.  Ja  to  zrobiłem  już  dawno.  Stąd  prośba,  aby 
hipokryzja  jako słowo i  jako  działanie  przestała  tutaj  obowiązywać,  przestała  tutaj 
działać.  Stąd  prośba  do  wszystkich  Przewodniczących  Komisji,  którzy  są  dzisiaj 
przewodniczącymi, żeby w wyniku własnej woli razem z rządzącymi- w cudzysłowie, 
spróbowali o tę gminę zawalczyć. Ruch Rozwoju Gminy chciał Komisji, ale nie dostał. 
Dzisiaj  kiedy rządzący mówią, że chcą się podzielić władzą, niektórzy mówią nie!. 
Weźcie cały ciężar władzy. Głosy opozycji też są potrzebne. Nie chce lansować teorii, 
że sukces innych jest porażką drugich. Chcę aby wszyscy byli otwarci na współpracę 
i wzięli ciężar odpowiedzialności za Gminę.

2) Wiceprzewodniczący RM Hubert Piecha przystąpił do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia tj. zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny Bernard Strzoda- zgłosił radnego Marka Profaskę.
Uzasadnił,  że  radny Marek Profaska pochodzi  z  Rodziny z tradycjami związanymi 
z  samorządem  Gminy.  Jest  przygotowany  merytorycznie  do  pełnienia  funkcji 
przewodniczącego Rady Miejskiej. Otrzymał duże poparcie w ostatnich wyborach do 
Sejmu, otrzymując ponad 6 tys. głosów. 
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Radny  Marek  Profaska-  przyznał,  że  decyzja  jest  trudna,  ale  wyraził  zgodę  na 
kandydowanie.
Prowadzący obrady-  wiceprzewodniczący RM Hubert Piecha stwierdził,  iż wobec 
braku dalszych zgłoszeń, lista kandydatów została zamknięta.
Rada  przy  głosach  21  „za”  stwierdziła,  iż   wcześniej  wybrana  Komisja 
Skrutacyjna  przeprowadzi  tajne  głosowanie  dla  wyboru  nowego 
Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Wiceprzewodniczący  RM  Hubert  Piecha ogłosił  przerwę  w  obradach,  celem 
przygotowania kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

Po  przerwie  przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej-  radny  Antoni  Bluszcz 
poinformował,  że  zostały  przygotowane  karty   do  głosowania  dla  wyboru 
Przewodniczącego Rady Miejskiej z nazwiskiem jednego kandydata - Marka Profaski. 
Przedstawił następujące zasady głosowania: obok nazwiska znajdują się 2 kratki, przy 
jednej jest napis „tak”, przy drugiej napis „nie” . W wybranej kratce należy postawić 
znak „x” lub „+”. W przypadku nie zakreślenia żadnej kratki- głos będzie uznany jako 
„wstrzymujący  się”.  Zakreślenie  obydwu  kratek  będzie  oznaczać,  że  głos  jest 
nieważny.

Wiceprzewodniczący  RM  Hubert  Piecha-  poddał  pod  głosowanie  zasady 
przedstawione przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
Rada przy glosach 21 „za” przyjęła przedstawiony regulamin głosowania.
Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do rozdania Radnym kart do głosowania. 
Po  wrzuceniu  wszystkich  kart  do  urny  wiceprzewodniczący  RM Hubert  Piecha- 
ogłosił  10-minutową  przerwę,  w  trakcie  której  Komisja  Skrutacyjna  przystąpi  do 
przeliczania głosów.

Po  wznowieniu  obrad,  radny  Antoni  Bluszcz-  przewodniczący  Komisji 
Skrutacyjnej odczytał  protokół  Komisji  Skrutacyjnej  wybranej  na  sesji  Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 30 listopada 2007 r. dla przeprowadzenia 
głosowania  w  sprawie   wyboru  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej.  (załącznik  do 
protokołu).Ogłosił,  iż  w  wyniku  głosowania  tajnego  zgłoszony  kandydat  na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej  radny Marek Profaska otrzymał 13 głosów „za”, 
7„przeciw” i 1 „wstrzymujący się”.       

W związku z powyższym radny Marek Profaska został wybrany na przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Wiceprzewodniczący RM Hubert  Piecha stwierdził,  że  po raz drugi  ma zaszczyt 
przewodniczyć  posiedzeniu  rady,  na  którym  wybrano  Przewodniczącego  Rady 
Miejskiej.   Złożył  podziękowania  byłemu  Przewodniczącemu  RM  –  radnemu 
Leszkowi  Salamonowi  za  wkład  pracy  w Radzie  w  czasie   jego  przewodniczenia 
Radzie.  Dzisiejsze wydarzenie należy przyjąć ze stoickim spokojem, bo demokracja 
ma to do siebie, ze  wola większości powinna być uszanowana.
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Następnie wiceprzewodniczący RM  przedstawił Uchwałę Nr XVI/150/07 w sprawie 
stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, 
która został podjęta przy głosach:

 12 -  „za”, 
  9 -  „przeciw” 
  0 -  „wstrzymujących się” 

Dalsze prowadzenie obrad, przejął Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska, 
który  zadeklarował  chęć  działania  na  rzecz  dobra  Gminy  i  Miasta,  a  także 
podziękował  byłemu  Przewodniczącemu  RM-  Leszkowi  Salamonowi  za 
dotychczasową współpracę.

Wiceprzewodniczący  RM  Józef  Szczekała-  oświadczył,   iż  składa  rezygnację 
z  funkcji wiceprzewodniczącego RM (stosowne pismo w sprawie rezygnacji złożył 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej, załącznik do protokołu) i w związku z tym zgłasza 
wniosek  dot.  wprowadzenia  do  porządku  obrad  uchwały  w  sprawie  przyjęcie 
rezygnacji    z pełnionej funkcji.
Radca  Prawny  Zbigniew  Pławecki-  wyjaśnił,  że  rezygnacja  złożona  przez 
wiceprzewodniczącego,  skutkuje  tym,  iż  Rada  w  drodze  uchwały  powinna  tę 
rezygnację przyjąć w głosowaniu jawnym, ale wymaga to zmiany porządku obrad.

Radny  Adam  Kapias-  zgłosił  wniosek  formalny  dot.  rezygnacji  Radnych  Klubu 
„Wspólnota  Samorządowa”  z  pełnienia  funkcji  przewodniczących  Komisji 
Branżowych Rady Miejskiej. (wniosek stanowi załącznik do protokołu).

Radca Prawny- Zbigniew Pławecki- wyjaśnił, iż inaczej wygląda sprawa rezygnacji 
wiceprzewodniczącego  RM,  a  inaczej  przewodniczących  Komisji.  Zgodnie  ze 
Statutem  do  Członków  samej  Komisji  należy  wybór,  tudzież  odwołanie,  zmiana 
przewodniczącego. Rada zatwierdza tylko ten wybór. 

Przewodniczący  RM  Marek  Profaska poddał  pod  głosowanie  wniosek 
wiceprzewodniczącego RM Józefa Szczekały dot. wprowadzenia do porządku obrad 
pkt   dot.  podjęcia  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rezygnacji  z  funkcji 
wiceprzewodniczącego RM.
W wyniku głosowania : 10 „za” i 11 „przeciw”- wniosek został odrzucony.

Przewodniczący RM Marek Profaska- ogłosił 10-minutową przerwę.
       

Po  wznowieniu  obrad  Przewodniczący  RM  Marek  Profaska –  zgłosił  wniosek 
formalny  dot.  wprowadzenia  do  porządku  obrad  pkt.  3b.dot.  podjęcia  uchwały 
w  sprawie  swojej  rezygnacji  z  pełnienia  funkcji  wiceprzewodniczącego  Rady 
Miejskiej.
W wyniku głosowania 18 Radnych „za”,  0 „przeciw”,  0  „wstrzymujących się” 
wniosek został podjęty.

3b.  Przewodniczący  RM  Marek  Profaska przedstawił  Uchwałę  Nr  XVI/151/07 
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-
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Leszczynach,  która została podjęta „jednogłośnie”- głosowało 18 radnych.

Przewodniczący RM Marek Profaska – zgłosił wniosek formalny dot. wprowadzenia 
do  porządku  obrad  pkt.  3c.  dot.  podjęcia  uchwały  w  sprawie  wyboru 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
W wyniku głosowania 16 Radnych „za”, 1 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się” wniosek 
został podjęty.

Przewodniczący RM Marek Profaska – zgłosił wniosek formalny dot. wykreślenia 
z porządku obrad  pkt. 5 dot..  multimedialnej prezentacji projektu gminnej strategii 
przeciwdziałania narkomanii na lata 2008 – 2010. 

Wniosek został podjęty przy głosach 18 „za” i 3 „wstrzymujących się”

3c.   Przewodniczący  RM Marek  Profaska poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów na 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Przewodniczący RM Marek Profaska zgłosił radnego Bernarda Strzodę, który wyraził 
zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący RM Marek Profaska stwierdził,  iż wobec braku dalszych zgłoszeń, 
lista kandydatów została zamknięta.
Rada przy głosach 19 „za” i 2 „wstrzymujących się” stwierdziła,  iż  wcześniej 
wybrana  Komisja  Skrutacyjna  przeprowadzi  tajne  głosowanie  dla  wyboru 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 

Przewodniczący  RM  Marek  Profaska ogłosił  przerwę  w  obradach,  celem 
przygotowania kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

Po  przerwie  przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej-  radny  Antoni  Bluszcz 
poinformował,  że  zostały  przygotowane  karty   do  głosowania  dla  wyboru 
wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  z  nazwiskiem jednego  kandydata-  Bernarda 
Strzody.  Przedstawił  następujące  zasady  głosowania:  obok nazwiska  znajdują  się  2 
kratki, przy  jednej jest napis „tak”, przy drugiej napis „nie”. W wybranej kratce należy 
postawić znak „x” lub „+”. W przypadku nie zakreślenia żadnej kratki- głos będzie 
uznany jako „wstrzymujący się”. Zakreślenie obydwu kratek będzie oznaczać, że głos 
jest nieważny.

Przewodniczący  RM  poddał  pod  głosowanie  zasady  przedstawione  przez 
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
Rada przy głosach 21 „za” przyjęła przedstawiony regulamin głosowania.
Następnie Ko
misja Skrutacyjna przystąpiła do rozdania Radnym kart do głosowania. Po wrzuceniu 
wszystkich kart do urny przewodniczący RM Marek Profaska ogłosił 10-minutową 
przerwę, w trakcie której Komisja Skrutacyjna przystąpi do przeliczania głosów.

Po  wznowieniu  obrad,  radny  Antoni  Bluszcz-  przewodniczący  Komisji 
Skrutacyjnej odczytał  protokół  Komisji  Skrutacyjnej  wybranej  na  sesji  Rady 
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Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 30 listopada 2007 r. dla przeprowadzenia 
głosowania w sprawie  wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. (załącznik do 
protokołu).Ogłosił,  iż  w  wyniku  głosowania  tajnego  zgłoszony  kandydat  na 
wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  radny  Bernard  Strzoda  otrzymał  15  głosów 
„za”, i 6 „przeciw”.

W  związku  z  powyższym  radny  Bernard  Strzoda  został  wybrany  na 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Przewodniczący  RM  Marek  Profaska przedstawił  Uchwałę  Nr  XVI/152/07 
w  sprawie  stwierdzenia  wyboru  Wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach, która został podjęta przy głosach:

 14 -  „za”, 
   7 -  „wstrzymujących się” 

Wiceprzewodniczący  RM  Bernard  Strzoda- podziękował  za  wybór  na  funkcję 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz zadeklarował iż będzie działał dla dobra 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Ad. 4
Burmistrz  Wiesław  Janiszewski przed  przystąpieniem  do  przedstawienia 
sprawozdania  z  realizacji  uchwał  Rady  Miejskiej  i  działalności  za  okres  od  27 
października  do  30  listopada  2007  r.  (załącznik  do  protokołu),  podziękował  Panu 
Leonardowi Pióreckiemu, który przestał pełnić funkcję dyrektora Zakładu Gospodarki 
Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Czerwionce-Leszczynach  z  dniem  19.11.2007  r. 
Rzadko bywa, że odwołując ze stanowiska dziękuje się za pracę. Było to o tyle trudne, 
z tej przyczyny, że  pan Piórecki kiedyś zaproponował mi funkcję Przewodniczącego 
Rady Miejskiej.  Można powiedzieć,  że  dał  mi  przepustkę do tego,  aby sprawować 
funkcję kierowniczą.  Powiedzenie  „dziękuję” byłoby wielkim nietaktem. Wszystkie 
okoliczności  ,  które  towarzysza  tej  Gminie  powodują,  że  trzeba  podejmować takie 
decyzje.  Zwracam  się  do  wszystkich,  także  tych,  którzy  mają  pióro  w  ręku,  aby 
oszczędzali  tę  Gminę  i  nie  przypominali,  że  w  UG i  M jest  pajęczyna,  korupcja, 
a zaczęli mówić  o Gminie dobrze. Proszę o to w szczególnych okolicznościach, gdyż 
dla wielu jest to przede wszystkim dramat życiowy. Jeżeli są sprawiedliwe Sądy to 
wierzę, że Dyrektora oczyszczą z zarzutów. Dyrektor Piórecki zasługuje na to aby być 
wśród nas i będzie nadal pracował w instytucjach Gminnych. Będę chciał korzystać 
z jego doświadczenia, zaangażowania   i potencjału intelektualnego.
Następnie  Burmistrz Wiesław Janiszewski  oraz  Sekretarz G i M Irena Woźnica 
wręczyli kwiaty i podziękowania Panu Leonardowi Pióreckiemu.
Pan Leonard Piórecki- podziękował za miłe słowa skierowane pod swoim adresem 
i za wsparcie ludzi, którzy mi w tych trudnych chwilach pomagają. Mam przyjemność 
dalej w ZGK i M pracować, sprawując inna funkcję. Z tego całego dorobku, który 
powstał przez te 3 lata mojej pracować, Zakład i Gmina będą mieć jeszcze korzyści. 
Myślę, że te kilka lat pracy na stanowisku dyrektora oraz wcześniejsze lata pracy na 
rzecz Gminy, na coś się przydadzą i uda się wyprowadzić Gminę na lepsze „tory”.
W  dalszej  części  Burmistrz  przedstawił  sprawozdanie.  Do  przedstawionego 
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sprawozdania uwag nie wniesiono.
Ad. 5 
Wykreślony

Ad. 6
1)  Radny  Henryk  Dyrbuś  –  przedstawił   sprawozdanie  jako  prowadzący  obrady 
Komisji  Rewizyjnej,  w  dniu  29.11.2007  r.  Na  posiedzeniu  podjęty  został  wniosek 
o  odwołanie  Przewodniczącego  Komisji.  Następnie  dokonano  wyboru  nowego 
przewodniczącego Komisji- radnego Antoniego Bluszcza. Przyjęto propozycje planu 
kontroli oraz powołania zespołów kontrolnych.
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.

2)  Radny  Waldemar  Mitura Przewodniczący  Komisji  Sportu,  Turystyki
i Rekreacji poinformował, iż Komisja obradowała w dniu 20.11.2007 r. i 27.11.2007 r. 
Na posiedzeniu w dniu 20.11.br.  Prezesi Klubów Sportowych działających na terenie 
Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  przedstawili  informację  nt.  ilości  drużyn 
młodzieżowych działających w poszczególnych Klubach.  Poruszony został  problem 
związany z uruchamianiem konkursów na ubieganie się o dotację z budżetu Gminy. 
Przyznanie  dotacji  dopiero  od  marca  czy  kwietnia  następnego  roku  powoduje 
problemy z  płatnościami  za  media.  Kluby  mają  również  problemy  z  pozyskaniem 
sponsorów. Dyrektor MOS i R- A. Klasik wyjaśnił, że od 2008 roku rachunki za media 
wszystkich  Klubów Sportowych  będzie  płaciła  Gmina,  a  Kluby  otrzymają  dotacje 
w ramach konkursów stricte na działalność sportową.
Na posiedzeniu w dniu 27.11.2007 r. Omówione zostały zmiany w budżecie w zakresie 
dot.  Wydatków  na  kulturę  fizyczną  i  sport,  do  których  nie  zgłoszono  uwag. 
Dyskutowano nt. funkcjonowania Klubów Sportowych  i potrzeb w zakresie remontów 
jakie zgłosiły poszczególne Kluby do uwzględnienia w projekcie budżetu na 2008 rok. 
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.

3)  Radny Henryk Dyrbuś przewodniczący  Komisji  Prawa,  Porządku Publicznego 
i  Współpracy  z  Samorządami  poinformował,  że  Komisja  obradowała  28.11.  br. 
Komisja zapoznała się z informacją dot. działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przedstawioną przez Pana Kazimierza Żyłę  Pełnomocnika 
ds Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Komisja zapoznała  się 
z projektem  uchwały  na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej  w zakresie dot.  uchwały 
w sprawie zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz uchwał oświatowych. 
W temacie dot. Regulaminu przyznawania dodatków dla nauczycieli Komisja podjęła 
wniosek  o  rozważenie  możliwości  docenienia  roli  wychowawcy  i  sukcesywne 
podnoszenie  dodatku  za  wychowawstwo.  W  sprawach  bieżących  zapoznano  się 
z informacją na temat planowanych wydatków i inwestycji dot. jednostek OSP oraz 
podjęto następujące wnioski:

1.  dokonać  przez  służby drogowe przeglądu  oznakowania  drogowego na  drogach 
gminnych w zakresie dot. ograniczenia tonażu samochodów ciężarowych,
2.  opublikować  w  gazecie  lokalnej  „Kurier”  informację  na  temat  obowiązków 
utrzymania chodników przez właścicieli, administratorów przylegających posesji,
3.  poprzeć  działania  Komisariatu  Policji  w  celu  uruchomienia  punktu  przyjęć 
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dzielnicowego w budynku komunalnych przy ul. 3 Maja ( nad biblioteką).
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono. 

4)  Radny  Ryszard  Jonderko przewodniczący  Komisji  Ochrony  Środowiska, 
Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki  Nieruchomościami  przedstawił  sprawozdanie 
z  posiedzenia  w  dniu  26  11.br.  Omówiona  została  realizacja  Programu  Ochrony 
Środowiska G i M Czerwionka-Leszczyny na lata 2003-2015, w części dot. roku 2006 
do  dnia  dzisiejszego  w  zakresie:  ochrony  przed  hałasem,  ochrony  przyrody, 
promieniowania niejonizującego, edukacji  ekologicznej.  Zapoznano się z informacją 
nt. uporządkowania dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.  Omówiono  również  projekty  uchwał  do  których  nie  wniesiono  uwag. 
Przewodniczący  Komisji  przedstawił  podsumowanie  nt.  zakończenia  zadania  pn. 
„Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn”. Podkreślił, iż ta inwestycja 
przyczyni  się  do  poprawy  środowiska  naturalnego  i  życzyłby  sobie  aby  takich 
inwestycji było więcej, aby można było żyć        w czystym środowisku.
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.

5) Radny Robert Kowol przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury  przedstawił 
sprawozdanie  z  posiedzenia  w  dniu  27  11.br.  Na  posiedzeniu  byli  obecni 
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy Czuchów, celem omówienia sprawy dot. 
Powołania Klubu Młodzieżowego w dz. Czuchów. Zapoznano się z treścią odpowiedzi 
rady dzielnicy w zakresie potrzeb powołania takiej placówki dla młodzieży. Komisja 
postanowiła,  iż  pismo  Rady  i  Zarządu  dzielnicy  przekaże  Burmistrzowi  celem 
ustosunkowania się do tematu. Temat ponownie Komisja omówi w styczniu 2008 roku.
Zapoznano się z projektami uchwał w zakresie dot. Oświaty. Oraz statutem MOK-u. 
Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane. Komisja zgłosiła kandydaturę ks. 
dr dr hab. Antoniego Reginka do wyróżnienia „Karolinka” w edycji 2007 .
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.

6)  Radny  Bogdan  Knopik  przewodniczący  Komisji  Działalności  Gospodarczej 
przedstawił sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji Dział. Gosp. i Komisji 
Promocji  i  Rozwoju   w  dniu  28.11.br.  Zapoznano  się  z  projektami  uchwał  dot. 
branżowo  Komisji.  Zapoznano  się  informacją  dot.  opracowania  materiałów 
promocyjnych  dla  inwestorów.  Komisja  Dział.  Gospodarczej  podjęła  wniosek  dot. 
wykonania  inwentaryzacji  terenów  planowanych  pod  inwestycje  w  nowym  planie 
zagospodarowania  przestrzennego Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny.  Komisja 
Promocji i  Rozwoju podjęła wniosek dot.  utworzenia w ramach Wydziału Rozwoju 
Gminy i Miasta punktu informacyjno- konsultacyjnego dla przedsiębiorców w zakresie 
procedur  dot.  założenia  firmy  oraz  pozyskiwania  środków  zewnętrznych  na  jej 
działalność.
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.

7)  Radny  Alojzy  Waniek  przewodniczący  Komisji  Gospodarki  Komunalnej 
i  Budownictwa przedstawił  sprawozdanie  z  posiedzenia  w  dniu  26.11.2007  r. 
Zapoznano się informacją nt. Akcji Zima 2007-2008. Omówiono projekty uchwał dot. 
Tematycznie Komisji,  do których nie wniesiono uwag. Zapoznano się  z  informacją 
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Burmistrza dot.  realizacji wniosku Komisji  nt.  Powołania Zespołu roboczego, który 
zajmowałby  się  przeglądem  instalacji  wodociągowej,  celem  zmniejszenia  ubytków 
wody w budynkach komunalnych.
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.

8) Radny Krzysztof Rak przewodniczący Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Pomocy 
Społecznej przedstawił sprawozdanie z posiedzenia w dniu 28 11.2007 r. Omówiono 
projekty uchwał kierowane na posiedzenie Rady Miejskiej. Zapoznano się z informacją 
Pełnomocnika  ds.  RP nt.  Podsumowania  Akcji  „Ciąża  bez  alkoholu”.  Pełnomocnik 
zaprosił  Członków Komisji  na  debatę  podsumowującą  całą  Akcję  na  5 .12.2007  r. 
Komisja  zapoznała  się  z  informacja  nt.  Zatrudniania  osób  niepełnosprawnych 
w Urzędzie G i M oraz jednostkach organizacyjnych.
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.

9)  Radny  Andrzej  Jarmundowicz przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów 
poinformował,  że  Komisja  obradowała  w dniu  29.11.br.  Pozytywnie  zaopiniowano 
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie G i M na 2007 r.  Zapoznano się również 
z pozostałymi projektami uchwał, do których nie wniesiono uwag. 
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.

10)Radny Bernard Strzoda- przewodniczący Klubu Radnych „Ruch Rozwoju Gminy 
i Autonomii Śląska” poinformował, że Klub odbył swoje posiedzenie w dniach 22, 25, 
29. 11.2007 r.  Omówione zostały materiały na sesję i sprawy bieżące. W sprawach 
bieżących podjęty został wniosek o odwołaniu Przewodniczącego RM- wniosek został 
złożony  na  sesji,  co  już  miało  miejsce.  Podjęte  zostały  wniosek  dot.  usprawnienia 
pracy Rady:
Pierwszy wniosek dot. ustalenia  ilości  Komisji Stałych Rady w liczbie 8 tj.

1. Komisja Rewizyjna
2. Komisja Prawa Porządku, Publicznego i Współpracy z Samorządami,
3. Komisja Oświaty i Kultury,
4. Budżetu i Finansów
5. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 

Nieruchomościami
6. Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju, 
7. Komisji Zdrowia i Sportu, 
8. Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego

Połączenie Komisji a tym samym zmniejszenie ich ilości podyktowane jest tym, że 
zakres działania Komisji Działalności Gospodarczej i Komisji Promocji się powiela. 
Zmiana  nazwy  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  podyktowana  jest  faktem,  że  za 
niedługo  będzie  przystępowali  do  opracowania  studium  i  planu  zagospodarowania 
przestrzennego Gminy. Te zmiany wymagają ponownego ukonstytuowania się Komisji 
ustalenia  ich  członków  w  liczbie  do  9  oraz  wyboru  przewodniczących  oraz 
wiceprzewodniczących Komisji. Klub Radnych podejmując w/w wnioski nie kierował 
się względami politycznymi, ale względami dot. usprawnienia funkcjonowania Rady. 
Dyskusje w tym temacie ,  wspólnie z Klubem Wspólnoty samorządowej trwały od 
stycznia  br.  i  nie  doprowadziły  do  kompromisu  ze  strony  Klubu  Wspólnoty. 
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W  prezydium  Rady  pozostawione  będzie  miejsce  dla  przedstawiciela  Klubu 
Wspólnoty  Samorządowej.  Uwzględniony  został  również  parytet  reprezentacji 
poszczególnych ugrupowań w Komisjach Rady tak,  aby poszczególne ugrupowania 
miały możliwość kierowania w określonym obszarze tematycznym.
Przewodniczący Klubu Radnych Bernard Strzoda zgłosił wniosek formalny dot. 
zmiany porządku obrad i wprowadzenia  w pkt 8 ppkt 10)- 16) projektów uchwał 
w sprawie:
-   zatwierdzenia wyboru przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej,
-   powołania Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju, ustalenia   jej   

zakresu działania oraz liczby członków,
-   powołania Komisji Zdrowia i Sportu, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby   
     członków,
-   powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego, ustalenia jej 
     zakresu działania oraz liczby członków,
− ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Działalności  Gospodarczej,  Promocji 

i Rozwoju,
-   ustalenia składu osobowego Komisji  Zdrowia  i Sportu,
-   ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu 
Przestrzennego.

Radny  Ryszard  Jonderko-  zapytał  czy  najpierw  nie  trzeba  odwołać  Komisje 
a później powołać nowe.
Radca Prawny Zbigniew Pławecki wyjaśnił, iż w projektach uchwał jest zawarty 
paragraf unieważniający wcześniej podjęte uchwały.
Przewodniczący  RM  Marek  Profaska podał  pod  glosowanie  wprowadzenie 
zgłoszonych projektów uchwał:

− projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego  Komisji 
Rewizyjnej,  za wprowadzeniem głosów oddano: 
11 „za”, 6 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”. 

− projekt  uchwały  w  sprawie   powołania  Komisji  Działalności  Gospodarczej, 
Promocji i  Rozwoju, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków, za 
wprowadzeniem głosów oddano: 
11 „za”, 7 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”. 

− projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Sportu, ustalenia jej 
zakresu działania oraz liczby członków, za wprowadzeniem głosów oddano: 
11 „za”, 7 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”. 

− projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu 
Przestrzennego,  ustalenia  jej  zakresu  działania  oraz  liczby  członków,  za 
wprowadzeniem głosów oddano: 
12 „za”, 7 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”. 

− projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Działalności 
Gospodarczej, Promocji i Rozwoju, za wprowadzeniem głosów oddano: 
12 „za”, 7 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”. 

− projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  składu  osobowego  Komisji   Zdrowia 
i Sportu, za wprowadzeniem głosów oddano: 
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12 „za”, 7 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”. 
− projekt  uchwały w sprawie  ustalenia  składu osobowego Komisji  Gospodarki 

Komunalnej i Ładu Przestrzennego. za wprowadzeniem głosów oddano: 
12 „za”, 7 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”. 

 
11)  Radny  Adam  Kapias-  przewodniczący  Klubu  Radnych  „Wspólnota 
Samorządowa”  poinformował,  że  Klub  odbył  swoje  posiedzenie  w  dniu  26.11.br. 
Omówione zostały projekty uchwał, do których nie wniesiono uwag.

Ad. 7
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :

- pismo Z-cy Burmistrza G i M Pana Andrzeja Raudnera w sprawie wprowadzenia 
do porządku obrad sesji,  multimedialnej prezentacji projektu gminnej strategii 
przeciwdziałania narkomanii na lata 2008 – 2010. Temat ten został wykreślony 
z porządku obrad.

- Pismo Klubu Radny Wspólnoty Samorządowej o rezygnacji z pełnienia funkcji 
przewodniczących Komisji Rady Miejskiej. (zał. do protokołu)

Ad. 8
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący RM Marek Profaska przedstawił projekty uchwał:
-  w  sprawie  powiadomienia  Sekretarza  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny 

o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, została podjęta „jednogłośnie”- 
głosowało 19 Radnych.

-  w  sprawie  powiadomienia  Skarbnika  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny 
o  obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego- została podjęta „jednogłośnie”- 
głosowało 19 Radnych.

W/w uchwały zostały uznane za niebyłe w wyniku reasumpcji głosowania tych samych 
projektów uchwał z proponowanymi poprawkami w pkt 7 ppkt 9) i 10).

1) Pani Ewa Kluczniok Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 
dla  nauczycieli  korzystających z  opieki  zdrowotnej,  zatrudnionych  w szkołach,  dla 
których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  i  Miasto  Czerwionka-Leszczyny  oraz 
warunków i sposobu ich przyznawania.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Uchwała  Nr XVI/153/07 w  sprawie  określenia  rodzaju  świadczeń  przyznawanych 
w ramach pomocy zdrowotnej  dla  nauczycieli  korzystających  z  opieki  zdrowotnej, 
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest  Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny  oraz warunków i sposobu ich przyznawania została podjęta 
„jednogłośnie”-  głosowało 20 Radnych.

2) Pani Ewa Kluczniok Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 

15



i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych  zastępstw   a  także  wysokość 
wypłacania nagród w szkołach na rok 2008, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”.
Rada „jednogłośnie” (głosowało 20 Radnych), zdecydowała aby nie odczytywać 
całego Regulaminu, ponieważ każdy Radny otrzymał projekt uchwały. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
  
Uchwała Nr XVI/154/07  w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość 
oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków:  za  wysługę  lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania 
i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych 
zastępstw a także wysokość wypłacania  nagród w szkołach na rok 2008, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”,  została podjęta 
„jednogłośnie”-  głosowało 20 Radnych.

3) Pani Ewa Kluczniok Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice dotyczącego 
pokrycia  kwoty  dotacji  udzielanej  na  dzieci  mieszkańców  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  uczęszczające  do  Niepublicznego  Przedszkola  „Radość” 
w Gliwicach przy ul. Banacha 10,
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XVI/155/07  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia 
z  Miastem  Gliwice  dotyczącego  pokrycia  kwoty  dotacji  udzielanej  na  dziecko 
mieszkańca Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego 
Przedszkola   „Radość”  w  Gliwicach  przy  ul.  Banacha  10,  została  podjęta 
„jednogłośnie”-  głosowało 20 Radnych.

4) Pani Mariola Czajkowska Dyrektor MOK przedstawi projekt uchwały w sprawie 
Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach, 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XVI/156/07  w  sprawie  statutu  Miejskiego  Ośrodka  Kultury 
w Czerwionce-Leszczynach, została podjęta „jednogłośnie”-  głosowało 20 Radnych.

5) Pani  Barbara  Ebert-  ref.  Wydziału  Geodezji  i  Rolnictwa  przedstawi  projekt 
uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  gruntowej 
niezabudowanej,
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr XVI/  157/07  w sprawie   wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, została podjęta „jednogłośnie”-  głosowało 20 Radnych.

6)  Pani  Teresa  Czajka  Skarbnik  Gminy  i  Miasta przedstawiła  projekt  uchwały 
w  zmian  w  uchwale  budżetowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  
na rok 2007.
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Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVI/158/07 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 
2007 rok, została podjęta „jednogłośnie”-  głosowało 20 Radnych.

7)  Pani  Teresa  Czajka skarbnik G i  M  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej kredytu na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego 
„Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare” w kwocie 3.197.083,- zł.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  XVI/159/07  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  kredytu  na 
finansowanie  realizacji  zadania  inwestycyjnego  „Kanalizacja  sanitarna  Leszczyny 
Stare”  w  kwocie  3.197.083,-  zł,  została  podjęta  „jednogłośnie”-   głosowało  20 
Radnych.
Przewodniczący  RM  Marek  Profaska-  zgłosił  wniosek  formalny  aby  ponownie 
zostało  przeprowadzone  głosowanie  nad  uchwałami w  sprawie  powiadomienia 
Sekretarza i Skarbnika Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o obowiązku złożenia 
oświadczenia lustracyjnego. Uzasadnienie w tej sprawie przedstawi Radca Prawny

Radca Prawny Zbigniew Pławecki-  poinformował,  że w projektach uchwał,  które 
otrzymali Radni nie zostały naniesione poprawki w podstawie prawnej oraz w dalszej 
treści  uchwał,  a  wynikające  ze  znowelizowanej  ustawy  o  ujawnianiu  informacji 
o  dokumentach  organów bezpieczeństwa państwa z  lat  1944-1990 oraz  treści  tych 
dokumentów.  Stąd zachodzi  konieczność ponownego głosowania  projektów uchwał 
uwzględniających poprawki. 
Rada  „jednogłośnie”  wyraziła  zgodę  na   dokonanie  ponownego  głosowania 
mającego charakter reasumpcji głosowania, w wyniku którego wcześniej podjęte 
uchwały zostaną uznane za niebyłe.- głosowało 19 radnych.
9) Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
powiadomienia  Sekretarza  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  o  obowiązku 
złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XVI/160/07  w  sprawie  powiadomienia  Sekretarza  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  o  obowiązku  złożenia  oświadczenia  lustracyjnego,  została 
podjęta „jednogłośnie”- głosowało 19 Radnych.

10)Przewodniczący  RM Marek  Profaska  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie 
powiadomienia  Skarbnika  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  o   obowiązku 
złożenia oświadczenia lustracyjnego
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XVI/161/07  w  sprawie  powiadomienia  Skarbnika  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  o  obowiązku  złożenia  oświadczenia  lustracyjnego  został 
podjęta „jednogłośnie”- głosowało 19 Radnych.
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11)Przewodniczący  RM Marek  Profaska przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie 
w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XVI/162/07  w  sprawie  zatwierdzenia  wyboru  przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej została podjęta przy głosach 14 „za” i 5 „wstrzymujących się”- 
głosowało 19 Radnych.

12) Przewodniczący RM Marek Profaska  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie 
powołania  Komisji  Działalności  Gospodarczej,  Promocji  i  Rozwoju,  ustalenia  jej 
zakresu działania oraz liczby członków.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

 Uchwała Nr XVI/163/07  w sprawie powołania Komisji Działalności Gospodarczej, 
Promocji  i  Rozwoju,  ustalenia  jej  zakresu  działania  oraz  liczby  członków została 
podjęta przy głosach 14 „za” i 5 „wstrzymujących się”- głosowało 19 Radnych..

13) Przewodniczący RM Marek Profaska  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie 
powołania Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Sportu, Turystyki 
i  Rekreacji.  Następnie  zgłosił  wniosek  Klubu  Radnych  Ruchu  Rozwoju  Gminy 
i  Autonomii  Śląska  dot.  zmiany  nazwy  Komisji  w  brzemieniu:  „Komisja  Zdrowia
i Sportu”.  
Rada przy głosach 12 „za” i 7 „wstrzymujących się”  opowiedziała się za zmianą 
nazwy Komisji.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XVI/164/07 w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Sportu, ustalenia jej 
zakresu  działania  oraz  liczby  członków została  podjęta  przy  głosach  12  „za”  i  8 
„wstrzymujących się”- głosowało 20 Radnych.

14) Przewodniczący RM Marek Profaska  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie 
powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XVI/165/07  w  sprawie  powołania  Komisji  Gospodarki  Komunalnej 
i  Ładu Przestrzennego, ustalenia  jej  zakresu działania  oraz liczby członków została 
podjęta przy głosach 12 „za” i 7 „wstrzymujących się”- głosowało 19 Radnych.

Następnie Przewodniczący RM Marek Profaska zgłosił  wniosek dot.  ogłoszenia 
przerwy w obradach, celem ustalenia składów nowopowołanych Komisji.

Po wznowieniu obrad Wiceprzewodniczący RM Bernard Strzoda przedstawił poniższe 
projekty uchwał wymieniając składy osobowe Komisji.

15) Przewodniczący RM Marek Profaska  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju- 
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z ustalonym 6 osobowym składem 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XVI/166/07 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Działalności 
Gospodarczej, Promocji i Rozwoju została podjęta przy głosach 20 „za” - głosowało 
20 Radnych.

16) Przewodniczący RM Marek Profaska  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji  Zdrowia i Sportu-   z ustalonym 8 osobowym 
składem 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XVI/167/07  w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji   Zdrowia 
i Sportu została podjęta przy głosach 20 „za” - głosowało 20 Radnych.

17) Przewodniczący RM Marek Profaska  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego 
z ustalonym 7 osobowym składem 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XVI/168/07 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Ładu Przestrzennego została podjęta przy głosach 20 „za” - głosowało 
20 Radnych.
Przewodniczący RM ogłosił  5-  minutową przerwę na ukonstytuowanie  się  Komisji 
i dokonanie wyboru przewodniczących Komisji.
Następnie  Przewodniczący  RM  Marek  Profaska przedstawił  kandydatów  na 
przewodniczących oraz wiceprzewodniczących poszczególnych Komisji tj.: 

1) Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 
Przewodniczący Komisji - radny Marek Paluch

Powyższy wybór Rada zatwierdziła przy głosach 17 „za” i 2 „wstrzymujących się”

Wiceprzewodniczący Komisji - radny Bogdan Knopik

2) Komisji Zdrowia i Sportu
Przewodniczący Komisji - radny Arkadiusz Adamczyk

Powyższy wybór Rada zatwierdziła przy głosach 17 „za” i 2 „wstrzymujących się”

Wiceprzewodniczący Komisji - radny Krzysztof Rak

3) Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego
Przewodniczący Komisji - radny Grzegorz Płonka

Powyższy wybór Rada zatwierdziła przy głosach 18 „za” i 1 „wstrzymującym się”

Wiceprzewodniczący Komisji      - radny Albin Szweda

Przewodniczący  RM  stwierdził,  iż  wyniki  poszczególnych  głosowań  zostaną 
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uwzględnione w uchwałach dot. ustalenia składów w/w  Komisji.

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

Ad. 9, 10
Zapytania i wnioski w formie pisemnej zgłosili:
Radny Adam Kapias 
1.Prosi o informację nt. ilości osób przyjętych do pracy od XI/2006 roku oraz podanie 
ilości etatów nowo utworzonych w Urzędzie G i M oraz jednostkach pomocniczych.
2.Prosi  o  informację  nt.  inwestora  robót  drogowych  wykonywanych  na  terenie 
sołectwa Bełk przy ul. Szymochy. (obok Domu Nauczyciela) w okresie VII/VIII 2007 
r. W oparciu o jaka decyzję lub zapis budowlany w/w prace zostały wykonane.

Radny Antoni Bluszcz
1.Prosi  o  informację  czy  Gmina  Czerwionka-Leszczyny  prowadzi  w  tej  chwili 
jakiekolwiek rozmowy z KW S.A. w sprawie zbiornika „Tama” i w sprawie budynku, 
w którym mieści się Izba Tradycji.
Jeżeli  tak  to  proszę  o  informację  o  stanie  zaawansowania  rozmów i  ewentualnych 
w  nich  udziale  członków  Koła   PZW  nr  96  w  Czerwionce  i  członków  Koła 
Terenowego SITG     w Czerwionce-Leszczynach.

Radny Henryk Dyrbuś
1. Prosi o dostarczenie skrzyń z piaskiem w rejon skrzyżowań i podjazdów zgodnie 
z wyznaczonymi miejscami z lat ubiegłych.

Radny Edward Kucharczyk
1. Zgłosił wniosek i pilne wykonanie remontu wiaty przystankowej przy ul. Ks. Pojdy 
naprzeciw  kościoła.  Wiata  ta  została  zdewastowana  i  psuje  wizerunek  sołectwa 
Książenice.

Zapytania i wnioski zgłoszone ustnie:

Radny Ryszard Jonderko
1. Zgłosił aby rozważyć sprawę wykonania parkingu za budynkiem USC.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Wolnik- wyjaśnił, iż odpowiedź w tym temacie Radny 
otrzyma na piśmie.

Radny Waldemar Mitura 
1.  Ponowił  zapytanie  odnośnie   tablicy  informacyjnej  z  nazwą  instytucji, 
o umieszczenie której wnioskował  na budynku Domu Kultury w dz. Leszczyny.

Z-ca Burmistrza Andrzej  Raudner-  wyjaśnił,  ze  kierownik  Domu Kultury  w dz. 
Leszczyny miał obowiązek do dnia dzisiejszego umieszczenia tablicy. Jeżeli tego nie 
wykona  to zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje
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Ad. 11
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  „zamknął obrady” 
XVI sesji V kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

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