Protokół Nr XVII/07
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 19 grudnia 2007 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach.
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XVII sesji
V kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Następnie powitał wszystkich Radnych,
Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, Burmistrza, Zastępców Burmistrza
pracowników Urzędu (listy obecności stanowią załącznik do protokołu).
Ustawowy skład Rady liczy 21 radnych. W Sesji brało udział 21 radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska stwierdził na podstawie listy obecności, że
w sesji bierze udział wymagana liczba Radnych stanowiąca quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rady w związku z pismem Burmistrza Gminy i Miasta o ujęcia w porządku
obrad dzisiejszej sesji dodatkowych projektów uchwał, poddał pod głosowanie wniosek dot.
wprowadzenia, następujących projektów:
1) w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
2) w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych dla potrzeb zastępczego odbierania odpadów
komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości,
którzy nie zawarli wymaganych prawem umów,
3) w sprawie wysokości opłat za usługi odbioru odpadów stałych i płynnych na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny wykonywane przez Zarząd Dróg i Służby Komunalne
w Czerwionce-Leszczynach,
4) w sprawie uchwalenia regulaminu placów targowych na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
5) w sprawie zasad i poboru opłaty targowej.
Powyższe projektu uchwał zostały wprowadzone jednogłośnie przy 17 głosach „za”.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30.11.2007 r.
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) budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2008 rok,
2) rozpatrzenie skargi Pana Henryka Jendraszka na Burmistrza Gminy i Miasta,
3) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
4) zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa
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i Gospodarki Nieruchomościami,
5) wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji
Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2,
6) wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego dotyczącej
ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Knurowie,
7) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
i wartości jednego punktu w Zarządzie Dróg i Służb Komunalnych w CzerwionceLeszczynach,
8) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
i wartości jednego punktu w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w CzerwionceLeszczynach,
9) inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązującego od dnia
1 stycznia 2008 roku,
10) stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na
2008 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
11) zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 rok,
12) zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2007,
13) regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
14) górnych stawek opłat ponoszonych dla potrzeb zastępczego odbierania odpadów
komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli
nieruchomości, którzy nie zawarli wymaganych prawem umów,
15) wysokości opłat za usługi odbioru odpadów stałych i płynnych na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny wykonywane przez Zarząd Dróg i Służby
Komunalne w Czerwionce-Leszczynach,
16) uchwalenia regulaminu placów targowych na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
17) zasad i poboru opłaty targowej.
8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
11. Zakończenie.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30 listopada 2007 r.
Uwag do treści protokołu nie zgłoszono.
Protokół z sesji 30 listopada 2007 r. został przyjęty bez uwag przy 17 głosach „za”.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej
i działalności przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski (zał.)
Szerzej omówił temat dot. komunikacji autobusowej – na posiedzeniu Zarządu i Zgromadzeniu
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju podjęto decyzję o rozpoczęciu
procesu prywatyzacji związku. Toczą się również rozmowy związane z opłatami za wozokilometr
dot. linii 194 do Gliwic oraz 17,18,19 linie z Rybnika, który najprawdopodobniej wystąpi
o pokrycie kosztów związanych z przejazdami.
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Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Antoni Bluszcz, poinformował, iż posiedzenie
Komisji z uwagi na brak quorum nie odbyło się.
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodniczący radny Marek
Paluch, poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 11.12. br., omówiono projekt budżetu
Gminy i Miasta w zakresie dot. działalności i promocji. Zgłoszono wniosek aby ZGK i M
przygotował wykaz lokali socjalnych.
3)
Komisja Zdrowia i Sportu – Przewodniczącego
radny Arkadiusz Adamczyk
poinformował, że posiedzenie odbyło się 12.12. br. Komisja omówiła projekt budżetu – podjęto
wniosek o zwiększenie środków na dotacje na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci
i młodzieży. Ustalono również, iż odbędzie się spotkanie z prezesami klubów sportowych po
ogłoszeniu konkursów dotacyjnych w celu wyjaśnienia procedury.
Radny Krzysztof Rak wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że w zakresie dot. zdrowia
przekazał informację członkom Komisji, iż od nowego roku będą trzy miejsca dyżurów w gminie
w Czerwionce, Leszczynach i Bełku.
4) Komisja Oświaty i Kultury
– Przewodniczący radny Robert Kowol poinformował, że
posiedzenie Komisji odbyło się 11.12.br. Zapoznano się z projektem budżetu w zakresie dot.
oświaty. Zgłoszono wniosek aby przesunąć 5 tys. zł. z ochrony zabytków na remont okien
w pomieszczaniach Biblioteki w Leszczynach. Zwrócono się również do Burmistrza aby jeżeli
w ciągu roku pojawią się możliwości przekazać środki na remonty placówek oświatowych.
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący radny
Grzegorz Płonka poinformował, iż posiedzenia Komisji odbyło się 12.12.br. Zapoznano się
i pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał wprowadzonych do porządku obrad dzisiejszej sesji.
Zapoznano się i pozytywnie zaopiniowano również projekt budżetu gminy w zakresie dot.
gospodarki komunalnej. Wstępnie zapoznano się z propozycją planu pracy Komisji.
Radny Alojzy Waniek pytał czy Komisja omawiała sprawę najniższego wynagrodzenia w ZD i SK
i ZGM w porównaniu z obecnymi wynagrodzeniami, jakie były różnice? Druga sprawa to wywóz
odpadów – ZD i SK jeszcze nie istnieje i tu umowy nie mogą być jeszcze zawarte.
Pan Grzegorz Wolnik – Z-ca Burmistrza poinformował, że kwestie dot. ZD i SK-u dotyczą daty
1 stycznia 2008 r., te regulaminy jak i pozostałe regulacje wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Pani Teresa Czajka Skarbnik G i M poinformowała, że budżecie nowych jednostek są
zaplanowane środki na wzrost wynagrodzeń.
6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – Przewodniczący
radny Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 7.12. br.
Na posiedzeniu zgłosił rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji, która nie została przyjęta.
Komisja zapoznała się z projektem budżetu, zgłoszono w tym zakresie wniosek dot. ujęcia do
realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem tj. oświetlenie, progi zwalniające, remont dróg
i chodników.
Komisja podtrzymała swoje stanowisko będące uzasadnieniem do Uchwały Nr XV/148/07 z dnia
26.10.2007 r. dotyczące rozpatrzenia skargi Pana Henryka Jendraszka na Burmistrza Gminy
i Miasta w związku z kolejną skargą, zdaniem Komisji, nie zostały podniesione nowe zarzuty
będące przesłanką do ponownego rozpatrzenia skargi Pana Henryka Jendraszka.
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Radny Adam Kapias odniósł się do wcześniejszego sprawozdania z posiedzenie Komisji
Gospodarki Komunalnej – usłyszał, iż plan pracy zostanie przyjęty później; myślał, że będzie to na
sesji – czy będzie to dzisiaj?, czy Komisja działa bez planu?
Radny Grzegorz Płonka wyjaśnił, że przedstawił propozycje planu pracy który zostanie przyjęty
w styczniu.
Radny Alojzy Waniek zgłosił uwagi do projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat
ponoszonych dla potrzeb zastępczego odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników
bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli wymaganych prawem umów.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt będzie szczegółowo omawiany w punkcie dot. podjęcia
uchwał.
7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami –
Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się
7.12. br. Na posiedzeniu zgłosił rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji, która nie została
przyjęta. Dokonano wyboru wiceprzewodniczącego Komisji, którym został radny Alojzy Waniek.
Zapoznano się z projektem budżetu do którego uwag nie zgłoszono. Podjęto wnioski dot.
wyegzekwowania od firmy Durczok czyszczenie ul. Leśnej oraz ustawienia znaku – niebezpieczny
zakręt na ul. Furgoła przed hurtownią napojów.
8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Andrzej Jarmundowicz
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 14.12. br. Na posiedzeniu zgłosił rezygnację
z funkcji Przewodniczącego Komisji, która nie została przyjęta . Komisja szczegółowo badała
projekt budżetu Gminy i Miasta na 2008 r. Do posiedzenia Komisji nie wpłynęła uchwała RIO
w zakresie projektu budżetu. Omawiano uprawnienia Komisji, sposób procedowania nad
poprawkami na sesji. Komisja patrzy na budżet jako na całość, po analizie poprzednich projektów
budżetów w porównaniu z planem na 2008 rok stwierdzono, że we wszystkich dochodach
i wydatkach jest wzrost.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że o budżecie będzie mowa w kolejnym punkcie porządku
obrad.
Radny Andrzej Jarmundowicz stwierdził, że wolałby raz zabierać czas i przy sprawozdaniu
z posiedzenia Komisji omówić projekt budżetu. Dochody własne od 2005 r. do 2007 r.
systematycznie wzrastały.
Poinformował, iż Komisja analizowała wnioski Komisji branżowych, które dotyczyły:
Komisja Zdrowia i Sportu – zwiększyć środki na dotacje tj. na realizację zadań z zakresu kultury
fizycznej i sportu w ramach konkursów – to jest uwzględnione w ramach autopoprawki kwotę
150 tys. zł. zwiększono do kwoty 165 tys. zł.,
Komisja Oświaty i Kultury – zmniejszyć wydatki w dziale 921 ochrona zabytków o kwotę 5 tys. zł.
i przekazać ja na wymianę okien do pomieszczeń Biblioteki w Leszczynach – wniosek ujęto
w autopoprawkach.
Następnie przedstawił autopoprawki, które zgłoszono na posiedzeniu Komisji Budżetu. Łącznie
wszystkich poprawek było 13, pozytywnie przegłosowano 8, są to:
1) wymiana okien w Gimnazjum Nr 6 – 3 tys. zł.,
2) wymiana okien w Gimnazjum Nr 2 – 4 tys. zł.,
3) wymiana okien w Gimnazjum Nr 2 – 3 tys. zł.,
4) wymiana drzwi w ZS Nr 1 oraz wymiana okien w Gimnazjum Nr 6 – 6 tys. zł.,
5) dołożenie grzejników w Przedszkolu w Bełku – 2 tys. zł.,
6) wymiana okien w SP w Przegędzy – 5 tys. zł.,
7) likwidacja zagrzybienia w Gimnazjum Nr 2 – 5 tys. zł.,
8) wymiana instalacji p.poż. w Przedszkolu Nr 8 – 5 tys. zł.
Wszystkie poprawki w pierwszej wersji tj. 52 tys. zł. co stanowi ok. 0,1% budżetu.
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Komisja Budżetu i Finansów doszła do wniosku, że nie będzie rekomendować budżetu Radzie,
zostawia to do własnego wyboru. Motywacja była taka, że nie posiadano jeszcze opinii RIO. Wybór
należy do każdego z radnych.
Komisja zaproponowała wniosek aby dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przedstawić w postaci załącznika do uchwały budżetowej jako dochody
i wydatki. W następnych latach 2008 – 2010 zaplanować sesję przedbudżetową na miesiąc wrzesień
lub najpóźniej październik, po to aby na tej sesji można było pytać organ wykonawczy, zgłaszać
wnioski do budżetu. Następnie odczytał wnioski sołtysa soł. Przegędza dot. budżetu 2008 r.
Komisja postanowiła przekazać te wnioski do rozpatrzenia Burmistrzowi.
Ustosunkowano się również do zmian w budżecie na 2007 r. - Komisja nie wniosła żadnych uwag
i pozytywnie rozpatrzyła te zmiany.
Radny Marek Paluch stwierdził, że w ZS Nr 5 jest dziurawy dach i podłoga – myśli, że jest to
ważniejsze niż wymiana okien. Zgłaszał temat do Burmistrza Raudnera, nie wnioskował aby
znalazło się to w budżecie, gdyż wynika to z zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Jeżeli w przyszłym roku nie znajdą się środki na wykonanie tych napraw a coś się
wydarzy to do odpowiedzialności zostanie pociągnięty Burmistrz. Liczy, że w tym temacie na
pewno coś zostanie zrobione.
Radny Antoni Bluszcz – wrócił do sprawozdania Przewodniczącego Komisji Budżetu, szczególnie
ostatniej jego części dot. terminu sesji. Zwrócił uwagę, że obowiązuje uchwała która dokładnie
określa jak ma wyglądać praca nad budżetem. W związku z tym byłby to wniosek o zmianę tej
uchwały, który popiera gdyż uważa, że częściowo wymaga zmiany. Zwrócił również uwagę, że
zieleń w gminie jest zaniedbana i w trakcie roku padną wnioski, że trzeba coś z tym zrobić a jeszcze
chce się zabrać środki z tego działu.
9) Klub Radnych „Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska” – Przewodniczący radny
Bernard Strzoda poinformował, że na posiedzeniu członkowie Klubu omówili projekt budżetu
gminy na 2008 r. - wnioskowano o przesunięcie środków z wydatków bieżących na
rozpowszechnianie kultury fizycznej dla klubów sportowych, zwrócono również uwagę aby
wydatki bieżące na utrzymanie dróg w miarę możliwości zwiększyć i skierować na wykonywanie
nowych nakładek. Omawiano sytuację w Radzie – pozytywnie przyjęto sprawę nieprzyjęcia przez
członków Komisji rezygnacji z Przewodniczących Komisji Budżetu, Komisji Prawa, Komisji
Ochrony Środowiska. Wątpliwości wzbudził fakt powołania wiceprzewodniczących Komisji – ale
jest to wewnętrzna decyzja członków Komisji, którą Klub uszanuje. Klub Radnych uważa, że
funkcja Wiceprzewodniczącego Rady jest dobrze pełniona przez radnego Józefa Szczekała, stąd
prośba aby rozważył możliwość wycofania swojego wniosku.
10) Klub Radnych Wspólnota Samorządowa – Przewodniczący radny Adam Kapias
poinformował, że członkowie Klubu na spotkaniu zapoznali się z materiałami na dzisiejszą sesję
Rady, było to też spotkanie opłatkowe.
Ad. 6
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
1) pismo Burmistrza G i M Pana Wiesława Janiszewskiego w sprawie wprowadzenia do
porządku obrad dodatkowych projektów uchwał,
2)

pismo Dyrektora Przedszkola Nr 11 dot. wynajmu pomieszczeń w placówce,

3)

pismo Firmy „Sandra” dot. odnowienia umów najmu lokali użytkowych w placówkach
oświatowych.
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Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) budżetu Gminy i Miasta na 2008 rok.
Radny Andrzej Jarmundowicz zwrócił uwagę, że ma wątpliwości dotyczące zapisu w uchwale
RIO, iż termin sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego odbiega od terminu
sporządzenia projektu budżetu – czy termin sporządzenia informacji powinien być z dniem
wysłania projektu budżetu?
Pan Zbigniew Pławecki Radca Prawny wyjaśnił, że odczytuje to jako sugestia aby informacja
o stanie mienia komunalnego była z datą nieco bardziej zbliżoną do terminu sporządzenia projektu
budżetu tj. 15.11.2007 r. Z ustawy wynika, iż do 15 listopada jest obowiązek przedłożenia RIO
projektu budżetu wraz z informacją o stanie mienia nie jest określone, że ma to być informacja
z dnia 15 listopada.
Przewodniczący Rady przedstawił do przegłosowania procedurę zgłaszania wniosków –
zgłoszenie wniosku ustne oraz zgłoszenie na piśmie na drukach.
Natomiast przebieg procedury uchwalania budżetu precyzuje uchwała Nr L/443/06 w sprawie
procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie procedurę zgłaszania wniosków.
Procedura została przyjęta przy 19 głosach „za”, 2 „wstrzymujących”.
Pan Wiesław Janiszewski Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił projekt budżetu.
Stwierdził, że na przestrzeni roku budżetowego chciał wprowadzić w Urzędzie, pośrednio również
z Radą Gminy zmianę sposobu myślenia. Po roku czasu dziękuje za to, że udało się to zrobić. Na
przestrzeni roku udało się wprowadzić zasadę, że najpierw planujemy a dopiero potem
wydatkujemy środki. Udało się zrealizować takie zadania jak :
− Strategia Rozwoju Gminy,
− przegłosowano kwestie związane ze studium zagospodarowania przestrzennego Gminy.
Prosił aby zrozumieć, iż niestety budżet 2008 r. jest budżetem możliwości a nie potrzeb. Będzie
orędownikiem tego aby była sesja przedbudżetowa ale Komisja Budżetu i Finansów powinna
wskazywać jak ma wyglądać budżet a nie produkować wnioski. Wnioski mają produkować
branżowe Komisje a Komisja Budżetowa powinna je przegłosować.
W związku z powyższym chciałby aby Rada przyjęła prośbę - 13 wniosków zgłoszonych przez
Komisję Budżetową, które stanowią 0,1 % budżetu to są wnioski które bierze na siebie, jako
Burmistrz do realizowania w trakcie roku budżetowego i prosiłby aby nie tracić tutaj czasu. Nie
widzi niebezpieczeństwa, że nie będzie można zrealizować zadań na kwotę 52 tys. zł. Następnie
przedstawił ogólne omówienie projektu budżetu. Priorytety w 2008 r. to dokończenie zadania –
kanalizacja sanitarna Leszczyn Starych oraz oszczędzanie, w celu realizacji inwestycji
współfinansowanych przez Unię Europejską po 2008 roku.
Dochody ogółem Gminy zostały określone w projekcie uchwały budżetowej na poziomie
81.089.270,- zł. Kwota ta obejmuje dochody bieżące w kwocie 71.260.770,- zł oraz dochody
majątkowe w kwocie 9.828.500,- zł.
Prognozowany wzrost dochodów bieżących wynoszący 5,2% w stosunku do roku 2007 wynika
w przyjętych do budżetu kwot i przyrostów stawek - wskaźnik inflacji o 2,3%, płaca minimalna 1.126,00 zł, składka na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru składek na ZUS.
Dochody majątkowe w stosunku do roku 2007 ulegają obniżeniu o 32,6%, przy czym
bardzo znacząco zmieniają się źródła tych dochodów. W roku 2007 na kwotę 13.034.185,- zł
dochodów majątkowych składają się środki i dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych
w kwocie 10.481.404,- zł oraz dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.552.781,- zł. Na rok 2008 prognozowane
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są dochody na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 263.500,- zł, natomiast dochody
majątkowe z dochodów własnych w kwocie 9.565.000,- zł. Kwota dochodów własnych zaliczanych
do dochodów majątkowych obejmuje sprzedaż lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, sprzedaż
terenów
pokopalnianych,
budynków
oraz
sprzedaż
składników
majątkowych,
tj. odwęglonego łupka przywęglowego na potrzeby budowy autostrady.
Subwencja ogólna obejmująca część oświatową, równoważącą i wyrównawczą oraz udział Gminy
w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa przyjęte zostały
do projektu budżetu w wielkościach odpowiadających kwotom ustalonym dla naszej Gminy przez
Ministra Finansów w załączniku do pisma znak: ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.
Tak jak w latach poprzednich część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa ustalonych
w projekcie budżetu na 2008 r. niezbędnych wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych,
gimnazjów, świetlic i ZEAS-u. W roku prognozowanym wydatki te, podobnie jak w roku 2007,
jedynie w około 70% znajdują pokrycie w ustalonej dla Gminy części oświatowej subwencji
ogólnej. Oznacza to, że pozostałe 30% wydatków zostanie pokrytych z innych dochodów gminy
uniemożliwiając tym samym realizację innych zadań.
Zaplanowane na rok 2008 wydatki zamykają się kwotą 83.122.213,- zł. Przy nie zmienionym
poziomie wydatków w stosunku do planowanych w uchwale budżetowej na rok 2007, w znaczący
sposób zmienia się struktura tych wydatków.
Rok 2007 jest rokiem zakończenia dwóch znaczących inwestycji realizowanych przez Gminę.
Są to „Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn” oraz „Kanalizacja sanitarna
Leszczyny Stare”, co wiąże się ze znacznymi wydatkami na ich realizację. Na rok 2008 planowany
jest początek realizacji kolejnych bardzo ważnych dla gminy i miasta inwestycji. Ich realizacja
rozpoczęła się w IV kwartale 2007 r. lub rozpocznie się dopiero w 2008 r. Wydatki inwestycyjne
planowane na rok 2008 w przypadku tych inwestycji są związane z kosztami ponoszonymi nie na
bezpośrednią realizację zadania, lecz na sporządzenie dokumentacji i przygotowanie formalne
inwestycji do realizacji. Efektem tego jest znacznie niższy niż w roku 2007 poziom wydatków
inwestycyjnych.
Na wydatki inwestycyjne ogółem zaplanowano na rok 2008 kwotę 8.383.411,- zł.
Wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej zaplanowano na poziomie
74.738.802,- zł. Na wysokość tych wydatków w znaczący sposób wpłynęła decyzja
o likwidacji z dniem 31 grudnia 2007 r. zakładu budżetowego, jaki był Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce – Leszczynach i powstanie w jego miejsce Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej, który ma prowadzić działalność w formie zakładu budżetowego, oraz
Zarządu Dróg i Służb Komunalnych jako jednostki budżetową.
Założony deficyt budżetowy w kwocie 2.032.943,- zł stanowiący różnicą między wysokością
prognozowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków zostanie pokryty przychodami
z wolnych środków pieniężnych z roku 2007, planowaną pożyczką oraz kredytem.
Projekt uchwały budżetowej na 2008 r. obejmuje także spłatę części zaciągniętych
w latach poprzednich kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie
6.222.598,- zł. Na ogólną kwotę spłaty składają się raty pożyczek w kwocie 1.082.242,- zł, raty
kredytów w kwocie 2.240.356,- zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.900.000,- zł.
Koszt obsługi zadłużenia pozostającego do spłaty, tj. odsetki od kredytów, pożyczek oraz
wyemitowanych i sprzedanych obligacji komunalnych, wyniosą w roku prognozowanym
1.900.000,- zł. Kwota ta łącznie z kwotą przypadających do spłaty na rok 2008 rat kapitałowych
i wykupem obligacji stanowi 10,0% planowanych w roku 2008 dochodów budżetowych.
Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji, podlegające spłacie w roku 2008 i latach
następnych wyniesie, po uwzględnienie kredytów i pożyczek zaciągniętych
w roku budżetowym wyniesie 39.705.413,- zł, co stanowić będzie 49,0% ogólnej kwoty dochodów
zapisanych w projekcie uchwały budżetowej. Wskaźnik zadłużenia przy założeniu dodatkowo
wysokości zobowiązań wymagalnych na poziomie 1.200.000,- zł może osiągnąć wartość 50,4%.
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Prosił aby Rada przyjęła deklarację Burmistrza, że w trakcie roku budżetowego zostaną
zrealizowane te zadania jako zadania bieżące. Jeżeli chodzi o drogi, ich remontu i utrzymanie
bieżące to są na etapie finalizowania z Urzędem Marszałkowskim przejęcia przez Gminę zadań dot.
dróg wojewódzkich.
Następnie Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie Radny Andrzej Jarmundowicz odczytał uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
projekcie budżetu na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
oraz w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.032.943 zł
przedstawionego w projekcie budżetu na 2008 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Przewodniczący rozpoczął debatę na temat projektu budżetu na 2008 rok.
Radny Bogdan Knopik zgłosił pytanie dot. zmniejszenia środków na szczepienia przeciwko sepsie
meningokokowej – było zaplanowane 55 tys. zł., teraz jest 45 tys. zł., druga sprawa to wydatki na
sfinansowanie realizacji studium w kwocie 150 tys. zł.
Pan Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że 150 tys. zł. na studium nie będzie
wydatkowane w 2008 r. z uwagi na to, że chcą aby płatność była dokonana po realizacji zadania.
Pani Teresa Czajka Skarbnik G i M poinformowała, że szczepienie przeciwko sepsie jest
w kwocie 56 tys. zł. w § 428 – świadczenia zdrowotne, na etapie projektu środki były ujęte w § 421
– zdejmujemy te środki z tego paragrafu, dokładamy 11 tys. zł., co w sumie daje 56 tys. zł. w §
428.
Radny Alojzy Waniek zgłosił wniosek o rozdysponowanie w całości rezerwy budżetowej
w kwocie 100 tys. zł. na zadania realizowane przez rady dzielnic i sołectw.
Skarbnik G i M zwrócił uwagę, że w ten sposób będziemy pozbawieni rezerwy.
Radny Arkadiusz Adamczyk – jeżeli dobrze rozumiał w projekcie budżetu znajdują się dwie
kwoty na dotacje z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 155 tys. zł. i 40 tys. zł. czy będzie jeden konkurs na dotacje, czy dwa?
Burmistrz Gminy i Miasta wyjaśnił, że będzie jeden konkurs na cała kwotę i jest to 195 tys. zł.
Radny Bogdan Knopik stwierdził, że pilnie przysłuchiwał się wypowiedzi Burmistrza tj. zmiana
sposobu myślenia, budżet możliwości a nie potrzeb, ze wszystkim się zgada ale ma jedna uwagę
dot. dróg. Jest radnym z Dębieńska gdzie jest najwięcej dróg żużlowych. W przyszłorocznym
budżecie trzeba tym tematem się zająć i tych środków musi być znacznie więcej. Nie uzyskamy na
ten cel środków unijnych, muszą to być środki z budżetu. Ma nadzieję, że pojawią się one
w przyszłym roku.
Burmistrz stwierdził, że również jeździ po tych samych drogach. Nikt nie zauważył tego, że udało
się zrestrukturyzować ZGK i M. Jeden z zakładów będzie nazywał się Zarząd Dróg i ta komórka
ma się zająć drogami w gminie i mieście. Mówił już kiedyś, że chciałby aby był jeden
administrator dróg na terenie gminy. Słyszał tu również, że w tej gminie jest gorzej niż
w okolicznych gminach, ale nikt nie mówi, że Gmina Czerwionka-Leszczyny w porównaniu
z gminą Knurów o tym samym potencjale ludnościowym, jest biedna bo nie ma kopalni i jest trzy
razy większa. To samo możemy mówić o wodociągach – mamy ponad 300 km wodociągów,
możliwość odtworzenia jest na poziomie 2 km rocznie. Do problemu dróg chcą podejść
kompleksowo, realizując zadania w postaci nakładek asfaltowych a nie łatania dziur.
Radny Andrzej Jarmundowicz zwrócił uwagę, że hierarchia wydatków powinna być realizowana
według istotności dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Dodał, że przy omawianiu budżetu
należy również zwrócić uwagę na stronę dochodów, ustalić zadania priorytetowe. W zadaniach
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nie widzi zadania, które zgłaszał dot. zamontowania głównych
zaworów gazowych na zewnątrz, zgodnie z zaleceniem PINB – czy będzie to realizowane?
Radny Robert Kowol odniósł się do sprawy remontów placówek oświatowych, skierował wniosek
do Pana Burmistrza, aby w ciągu roku w miarę możliwości, realizować zalecenia pokontrolne
SANEPiD-u i PINB i ten wniosek podtrzymuje. Jeżeli chodzi o wnioski Przewodniczącego
Komisji Budżetu i Finansów, proponuje ich nie głosować ale przyjąć zobowiązanie Burmistrza, że
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będzie to realizowane. Jeżeli chodzi jednostki OSP to miło jest słuchać na Zarządzie
Wojewódzkim, czy Powiatowym, że jednostki OSP z Czerwionki-Leszczyn odciążają Państwową
Straż w 50%, ponad 300 zadań realizują ochotnicy i tu należałoby ich dowartościować.
Radny Antoni Bluszcz zwrócił uwagę, że głównym dochodem gminy jest wpływ z podatku od
osób fizycznych, dzięki temu finansujemy większość zadań np. oświata, pomoc społeczna itd.
Podjęcie działań które spowodują, że każdy kto będzie chciał wybudować, na dobrej drodze, na
dobrej działce, w dobrze zagospodarowanej przestrzeni publicznej, będzie mógł to zrobić
spowoduje, że % populacji Czerwionki-Leszczyn która wpłaca do budżetu swoje podatki
w stosunku do tych którzy nie mają dochodów i czerpią z pomocy społecznej, ulegnie
zdecydowanej zmianie. Skutkuje to zwiększeniem naszych wydatków ale również zmniejszeniem
wydatków na opiekę społeczną.
Radny Marek Paluch pytał co realizacją programu „Blisko boiska”.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Wolnik wyjaśnił, że program ma małe dofinansowanie dlatego nie
przystąpiono do niego, czekają na korzystniejsze programy.
Skarbnik G i M – padło stwierdzenie, że pewne zadania na które nie ma środków w projekcie
będą starali się realizować w trakcie roku, poruszono również kwestie dot. zadań
współfinanowanych, zgłoszono wniosek aby zabrać całą rezerwę. Jeżeli nie będzie rezerwy to
może być trudno dopełnić obiecanych przez Burmistrza środków, bo jeżeli znajdą się środki
w budżecie to będzie to wrzesień i mogą umknąć pewne programy, które wcześniej się ukażą, to
wszystko było planowane z rezerwy.
Przewodniczący zaproponował przegłosować wniosek radnego Wańka.
Burmistrz zwrócił się do radnego Wańka – prosił aby nie przyprowadzać mieszkańców
i pokazywać, że ma być coś zrobione co nie jest zadaniem gminy. Burmistrz nie musi mieć
rezerwy, to jest tzw. zawór bezpieczeństwa. Jest to we wszystkich budżetach, prosił
o odpowiedzialność za to co radni składają, o co proszą, natomiast wykonanie budżetu i tak
spoczywa na Burmistrzu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o rozdysponowanie w całości rezerwy
budżetowej w kwocie 100 tys. zł. na zadania realizowane przez rady dzielnic i sołectw.
Wniosek przy głosach 1 „za”, 11 „przeciw”, 8 „wstrzymujących” został odrzucony.
Przewodniczący kolejny wniosek dot. poprawek Komisji Budżetu i Finansów tj. realizacja
remontów przy zwiększonych dochodach gminy.
Następnie przystąpiono do głosowania poszczególnych zadań:
1) dz. 630 rozdz. 63003 – przekazać kwotę 3 000 zł. dla G 6 na wymianę okien – 7 „za”,
11”przeciw”, 2 „wstrzymujące” - wniosek odrzucono,
2) dz. 750 rozdz. 75023 – przekazać kwotę 4 000 zł dla G 2 na wymianę okien – 8 „za”,
12 „przeciw” - wniosek odrzucono,
3) dz. 750 rozdz. 75023 - przekazać kwotę 3 000 zł dla G 2 na wymianę okien - 7 „za”,
13 „przeciw” - wniosek odrzucono,
4) dz. 750 rozdz. 75075 – przekazać kwotę 6 000 zł dla ZS Nr 1 na wymianę drzwi oraz G 6
na wymianę okien – 8 „za”, 11 „przeciw”, 1 „wstrzymujący – wniosek odrzucono,
5) dz. 750 rozdz. 75095 – przekazać kwotę 2 000 zł dla Przedszkola w Bełku na dołożenie
grzejników – 8 „za”, 12 „przeciw” - wniosek odrzucono,
6) dz. 900 rozdz. 90004 – przekazać kwotę 5 000 zł dla SP w Przegędzy na wymianę okien –
8 „za”, 11”przeciw”, 1 „wstrzymujący” - wniosek odrzucono,
7) dz. 900 rozdz. 90013 – przekazać kwotę 5 000 zł dla G 2 na likwidację zagrzybienia –
8 „za”, 12 „przeciw” - wniosek odrzucono,
8) dz. 900 rozdz. 90005 – przekazać 5 000 zł dla Przedszkola nr 8 wymiana instalacji p.poż. 8 „za”, 11 „przeciw”, 1 „wstrzymujący – wniosek odrzucono.
Przewodniczący złożył wniosek o zobowiązanie Burmistrza do wykonania remontów w tych
poprawkach z dodatkowych dochodów budżetu.
Radny Marek Paluch zwrócił uwagę, że przed chwilą odrzucono poprawki a Burmistrz
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zobowiązał się, że jeżeli środki na to pozwolą to będzie to realizowane. Uważa, że powyższy
wniosek nie jest potrzebny.
Burmistrz zadeklarował ponownie, że nie naruszając substancji budżetowej robimy zadania które
są plus zadania dodatkowe, wprowadzane w miarę możliwości w trakcie roku budżetowego.
Wszystkie zadania postara się zrealizować w trakcie roku.
Radny Andrzej Jarmundowicz stwierdził, że szanuje demokrację, większość decyduje a emocje
nie powinny przesłaniać nam poglądów.
Przewodniczący zwrócił uwagę, że każdy radny otrzymał projekt budżetu wraz autopoprawkami,
każdy radny ma to przed sobą, stąd stawia wniosek aby nie odczytywać treści i przystąpić do
głosowania wraz z poprawkami.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie 20 głosami „za”.
Następnie przystąpiono do głosowania uchwały.
Uchwała Nr XVII/169/07 w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2008
rok została przyjęta 13 głosami „za”, 7 „wstrzymującymi”.
Burmistrz Gminy i Miasta podziękował radnym za przyjęcie budżetu. Podziękował również tym
którzy przyczynili się do opracowania budżetu.
Przewodniczący Rady złożył życzenia świąteczne następnie ogłosił przerwę w obradach w trakcie
której składano sobie życzenia łamiąc opłatkiem i śpiewając kolędy.
Po przerwie przystąpiono do omawiania kolejnych punktów porządku obrad.
2) rozpatrzenia skargi Pana Henryka Jendraszka na Burmistrza Gminy i Miasta.
Henryk Dyrbuś Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy
z Samorządami przedstawił wniosek Komisji.
Komisja na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2007 r. podjęła „jednogłośnie” wniosek,
iż podtrzymuje swoje stanowisko będące uzasadnieniem do Uchwały Nr XV/148/07 z dnia
26.10.2007 r. dotyczące rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta, ponieważ w kolejnej
skardze z dnia 16.11.2007 r., która została skierowana do Rozpatrzenia Radzie Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach pismem Wojewody Śląskiego z dnia 28.11.2007 r., nie zostały,
zdaniem Komisji, podniesione nowe zarzuty będące przesłanką do ponownego rozpatrzenia skargi
Pana Henryka Jendraszka.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka
Jendraszka na Burmistrza Gminy i Miasta.
Uwag do treści uchwały nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/170/07 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Jendraszka złożonej
na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny została przyjęta jednogłośnie
- głosowało 17 radnych.
Burmistrz GiM stwierdził, że jeżeli będziemy tolerować łamanie prawa to pojawią się kolejne
osoby, które będą próbowały wymusić sposób postępowania na władzy samorządowej. Pan
Jendraszek po raz kolejny był zapraszany na sesję, przykro że są osoby które korespondują
z Panem Jendraszkiem. Można nie lubić Burmistrza, natomiast nie można stosować takiego prawa
które będzie pozwalało na to, że Pan Jendraszek będzie wodził Radę za nos. 30 listopada br. odbyła
się rozprawa sądowa na którą Pan Jendraszek także nie przybył. To nie jest problem Burmistrza
Janiszewskiego, to jest problem gminy Czerwionka-Leszczyny.
3) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego
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Komisji Rewizyjnej.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XVII/171/07 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
podjęta „jednogłośnie” – głosowało 17 radnych.

została

4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XVII/172/07 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami została podjęta „jednogłośnie” –
głosowało 17 radnych.
5) Pani Katarzyna Pyszny – Wydział Ekologii i Zdrowia przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska dotyczącej likwidacji Poradni
Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
z siedzibą przy ul. Lupa 2.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XVII/173/07 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta
Ruda Śląska dotyczącej likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lupa 2 została podjęta
„jednogłośnie” - głosowało 17 radnych.
6) Pani Katarzyna Pyszny – Wydział Ekologii i Zdrowia przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego dotyczącej ograniczenia
działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knurowie.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XVII/174/07 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu
Gliwickiego dotyczącej ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Knurowie została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 17 radnych.
7) Pan Marian Uherek – p.o. Dyrektor ZGK i M przedstawił projekt uchwały w sprawie
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia
wartości jednego punktu w Zarządzie Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XVII/175/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu w Zarządzie Dróg
i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach została podjęta „jednogłośnie” - głosowało
17 radnych.
Przewodniczący podał pod głosowanie wniosek aby nie odczytywać treści projektów uchwał,
tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich braku głosować treść uchwały.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie – głosowało 17 radnych.
8) projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii
zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach.
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Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XVII/176/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu w Zakładzie Gospodarki
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach została podjęta „jednogłośnie” - głosowało
17 radnych.
9) projekt uchwały w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
obowiązującego od dnia 1 stycznia 2008 roku.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwały Nr XVII/177/07 w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
obowiązującego od dnia 1 stycznia 2008 roku została podjęta „jednogłośnie” - głosowało
17 radnych.
10) projekt uchwały w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji
przedmiotowych na 2008 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XVII/178/07 w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji
dotacji przedmiotowych na 2008 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w CzerwionceLeszczynach została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 17 radnych.
11) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XVII/179/07 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 została podjęta
„jednogłośnie” - głosowało 17 radnych.
12) projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2007 rok.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XVII/180/07 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2007
rok została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 17 radnych.
13) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gm,iny
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Radny Marek Paluch pytał co się zmieniło w obowiązującym regulaminie.
Dyrektor Marian Uherek poinformował, że dotychczas nie było takiego regulaminu, jest to nowy
dokument.
Uchwała Nr XVII/181/07 w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny została podjęta „jednogłośnie” - głosowało
17 radnych.
14) projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych dla potrzeb zastępczego
odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli
nieruchomości, którzy nie zawarli wymaganych prawem umów.
Radny Bogdan Knopik prosił o informację na temat powyższego projektu uchwały.
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Dyrektor Marian Uherek poinformował, że są to stawki dla osób, które nie mają zawartych umów
na wywóz nieczystości.
Przewodniczący
Rady
Marek
Profaska
przekazał
prowadzenie
obrad
sesji
Wiceprzewodniczącemu Rady Bernardowi Strzoda.
Radny Andrzej Jarmundowicz pytał czy Straż Miejska ma w planach kontrolę w zakresie
zawartych umów.
Pan Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza udzielił wyjaśnień w powyższym temacie.
Uchwała Nr XVII/182/07 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych dla potrzeb
zastępczego odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
przez właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli wymaganych prawem umów została
podjęta 15 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi”.
15) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi odbioru, odpadów stałych
i płynnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wykonywane przez Zarząd Dróg
i Służb Komunalnych.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XVII/183/07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi odbioru odpadów
stałych i płynnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wykonywane przez
Zarząd Dróg i Służb Komunalnych została podjęta 16 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”.
16) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu placów targowych na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XVII/184/07 w sprawie uchwalenia Regulaminu placów targowych na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny została podjęta „jednogłośnie” - głosowało
17 radnych.
17) projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej.
Radny Marek Paluch pytał o wysokość inkasa.
Skarbnik G i M poinformowała, że inkaso jest na takim samym poziomie co poprzednio.
Uchwała Nr XVII/185/07 w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej została
przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 17 radnych.
Ad. 8
Informację o bieżącej działalności Straży Miejskiej przekazano radnym w formie pisemnej
(zał. do protokołu).
Radny Marek Paluch pytał czy Straż Miejska ma opracowany regulamin kontroli placów
targowych.
Pan Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej poinformował, że odrębnego regulaminu nie
ma a kontrole przeprowadzane są na bieżąco.
Ad. 9, 10
Burmistrz G i M pogratulował radnemu Henrykowi Dyrbusiowi sołtysowi soł. Przegędza za
zajęcie I miejsca w konkursie organizowanym przez KRUS dot. bezpieczeństwa.
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Radny Henryk Dyrbuś podziękował za gratulacje i poinformował, że sołtys Damian Jankowski
zajął w tym konkursie III miejsce, natomiast przewodniczący zarządu Bogdan Malik VI miejsce.
Radny Marek Paluch zgłosił prośbę aby jeżeli warunki na to pozwolą wykonać ogólnodostępne
lodowisko na terenie Czerwionki.
Pan Damian Jankowski- sołtys sołectwa Szczejkowice prosi o przekazanie do Komisariatu Policji
informacji jeżeli na terenie gminy pojawią się osoby zbierające złom z Rudy Śląskiej, które już parę
razy pozostawiły odpady z odebranego sprzętu w lasach i rowach na naszym terenie.
Radna Stefania Szyp poinformowała, że po interwencji 9 listopada br. dokonano wycięcia
3 suchych drzew w Czuchowie przy ul. 3 Maja.
Radny Henryk Dyrbuś zgłosił pytanie czy jest możliwe wprowadzenie obowiązku uzyskania
przez właściciela psa, zgody na jego posiadanie u współlokatorów w bloku.
Radny Antoni Bluszcz zasygnalizował iż mieszkańcy ul. Zielonej złożą pismo informujące,
że chcą przekazać nieodpłatnie, bez odszkodowania drogę na rzecz gminy. Mieszkańcy od kilku lat
starają się o to.
Radny Bogdan Knopik pytał czy transport łupka nadal będzie odbywał się ul. Asnyka.
Z-ca Burmistrza G. Wolnik poinformował, że z uwagi na to iż na ul. Furgoła jest przepust
o ograniczonej nośności, transport musi odbywać się nadal ul. Asnyka.
Radny Andrzej Jarmundowicz poinformował, że uzyskał już informację od Dyrektora Uherka
dot. zabudowy zaworów gazowych, w tym temacie zgłaszał pytanie przy omawianiu projektu
budżetu.
Radny Albin Szweda zgłosił wniosek dot. zabezpieczenia środków finansowych w trakcie roku
budżetowego na remont ul. Piaskowej.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali propozycje planu posiedzeń komisji
i sesji na rok 2008. Na najbliższej sesji zapadną w tym temacie decyzje.
Ad. 11
Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Bernard Strzoda podziękował
wszystkim za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
insp. Alina Kuśka
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