
   Protokół Nr XVIII/07

z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

w dniu 28 grudnia 2007 r., 

która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Czerwionce-Leszczynach.

 
Przewodniczący  Rady Miejskiej  radny Marek Profaska   dokonał   otwarcia  XVIII   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 16 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  poddał  pod głosowanie wnioski  dot.  wprowadzenia do porządku obrad, 
następujących projektów uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym 
najemcom – przyjęto 12 głosami „za”, 3 „wstrzymującymi”,

2) w  sprawie  ustalenia  opłaty  za  zajęcia  pasa  drogowego  publicznych  dróg  gminnych  – 
przyjęto 14 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”,

3) w sprawie  Planu Pracy Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej  w Czerwionce-Leszczynach, 
„Regulaminu kontroli Komisji Rewizyjnej”  oraz wzoru „Protokołu pokontrolnego Komisji 
Rewizyjnej” - przyjęto 12 głosami „za”, 3 „wstrzymującymi”.

Przewodniczący w związku z korektą dot. pkt 1 uchwał poddał pod głosowanie nową treść tego 
punktu tj.:

1) wprowadzenie opłaty adiacenckiej:
1a)  ustalenia  stawki  procentowej  opłaty  adiacenckiej  z  tytułu  wzrostu  wartości 
nieruchomości nieruchomości w wyniku jej podziału,
1b)  ustalenia  stawki  procentowej  adiacenckiej  z  tytułu  wzrostu  wartości  nieruchomości 
w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Powyższa treść została przyjęta 14 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”.
  
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)   wprowadzenie opłaty adiacenckiej:
   1 a)   ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 

    nieruchomości w wyniku jej podziału,
   1 b)   ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej  z tytułu wzrostu wartości   
         nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,
2)   zmiany w uchwale budżetowej Gminy i Miasta na 2007 r.,
3)   ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

1



4)   wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym  
      najemcom, 
5)  ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg  
     gminnych,
6)  Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,  
     „Regulaminu kontroli Komisji Rewizyjnej”  oraz wzoru „Protokołu pokontrolnego   
     Komisji Rewizyjnej”

4. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
5. Odpowiedzi na  zapytania i wnioski.
6. Zakończenie.

Ad. 3
Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia opłaty adiacenckiej:
    1a) Pani  Ilona  Cyroń  Naczelnik  Wydziału  Geodezji  i  Rolnictwa przedstawiła  projekt  

uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  procentowej  opłaty  adiacenckiej  z  tytułu  wzrostu  
wartości   nieruchomości w wyniku jej podziału.
Przewodniczący  Rady –  w  związku  z  tym  iż  Rada  nie  mogła  się  zapoznać  z  tymi  
materiałami,  nie  jest  do  końca  znany stan  prawny,  nie  dochowano  w pełni  procedury,  
wnioskuje  o odrzucenie tej uchwały, tak jak i następnej. Temat będzie przedyskutowany 
i na jednej z kolejnych sesji można podjąć uchwałę. 
Pan  Grzegorz  Wolnik  Z-ca  Burmistrza poinformował,  że  mamy  obowiązek  tym  
tematem się zająć a jednocześnie dobrze byłoby dać sobie czas bo sprawa jest bardzo ważka. 
Rada ma obowiązek się tym zająć ale dobrze aby był czas na przemyślenie tego,                   
na  rozeznanie.  Wszystkie  gminy  próbują  ten  temat  przełknąć  z  lepszym lub  gorszym  
skutkiem ale takie rozwiązanie byłoby najlepsze aby dać czas na przepracowanie tego. 
Radny Antoni Bluszcz proponuje aby nie odrzucać tego projektu uchwały ale przyjąć ją do 
wiadomości i skierować do pracy we właściwej komisji.
Pan Zbigniew Pławecki  Radca Prawny wyjaśnił,  że  przyjęto  porządek obrad  – teraz  
należy poddać  pod głosowanie  przedłożony projekt  uchwały,  jeżeli  Rada nie  chce  tym  
tematem się zajmować, to należy odrzucić projekt w głosowani większością głosów. 
Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 
wartości  nieruchomości  w wyniku jej  podziału  przy 0 głosach „za”,  15  „przeciw”  
została odrzucona.

    1b) Pani  Ilona  Cyroń  Naczelnik  Wydziału  Geodezji  i  Rolnictwa przedstawiła projekt  
uchwały  w  sprawie   ustalenia  stawki  procentowej  opłaty  adiacenckiej  z  tytułu  wzrostu 

            wartości   nieruchomości  w  wyniku  wybudowania  urządzeń  infrastruktury  technicznej.

Uchwała w sprawie    ustalenia  stawki  procentowej  opłaty  adiacenckiej  z  tytułu  
wzrostu  wartości   nieruchomości  w  wyniku  wybudowania  urządzeń  infrastruktury 
technicznej przy 0 głosach „za”, 15 „przeciw” została odrzucona.

2)  Pani  Teresa Czajka Skarbnik Gminy i  Miasta  szczegółowo przedstawiła projekt  uchwały 
w sprawie w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2007 rok. 
Uwag do treści projektu nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XVIII/186/07 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2007 
rok została podjęta 12 głosami „za”, 3 „wstrzymującymi”.

Radny Andrzej Jarmundowicz zwrócił uwagę aby radni wcześniej otrzymywali materiały.
Pan Wiesław Janiszewski  Burmistrz  G i  M  wyjaśnił,  że  w tym przypadku jest  to  fizycznie 
niemożliwe, rozliczenia następują do końca.
Radny Andrzej Jarmundowicz  stwierdził, że rozumie to ale chciałby aby otrzymywali uchwały 
wcześniej o ile będzie taka możliwość. 
Burmistrz G i M  - wszyscy mamy świadomość, że budżet zamykamy 31 grudnia danego roku, 
wszelkie  operacje  można dokonywać  do  tego dnia.  W tym projekcie  nic  nie  ukryto,  z  punktu 
widzenia księgowego tak to musiało być. 
Radny  Antoni  Bluszcz  dodał,  że  procedury,  które  Pani  Skarbnik  przedstawiła  są  zwykłymi 
procedurami które w każdym samorządzie dzieją się na koniec roku obrachunkowego. Słuchając 
wyjaśnień Pani Skarbnik był w stanie ocenić proponowane zmiany. Natomiast gdyby nie dokonano 
tych zmian Komisja Rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa przy kontroli mogłaby to wskazać 
jako uchybienia. 
Radca Prawny wyjaśnił, że w każdym samorządzie ostatnia sesja w roku ma w porządku obrad 
zmiany w budżecie, przekazać tych informacji z  dużym wyprzedzeniem nie da się. 
Radny Andrzej Jarmundowicz poinformował, że głosował za uchwałą, ale chodzi mu o formę, że 
powinni to dostać trochę wcześniej, ale jeżeli było to niemożliwe to rozumie to. 
Radny Waldemar Mitura zwrócił uwagę na zapisy § 24 Statutu Gminy i Miasta dot. procedury 
zawiadamiania o sesji, nie chodzi o dzisiejsza sytuację ale w ciągu roku, aby na czas otrzymywali 
materiały a nie byli zaskakiwani na sesji.

3)  Pani  Teresa Czajka Skarbnik G i  M przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie  ustalenia 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego..
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Uchwała  Nr  XVIII/187/07   w  sprawie  ustalenia  wykazu  wydatków,  które  nie  wygasają 
z upływem roku budżetowego została podjęta „jednogłośnie” - głosowało  14 radnych.
 
4) Pani Ewa Kluczniok Naczelnik Wydziału Edukacji  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcom.
Uwag do treści projektu nie zgłoszono. 

Uchwała  Nr  XVIII/188/07  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości 
w najem dotychczasowym najemcom  została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 14 radnych.

5) Pan Piotr Łuc Kierownik Ref. Drogownictwa przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych.
Przewodniczący  Rady pytał  czym  spowodowany  jest  wzrost  stawek  w  trzech  przypadkach, 
natomiast w pozostałych nie ma wzrostu.
Pan Piotr Łuc wyjaśnił, że większość opłat ponoszonych jest za zajęcie chodnika i jezdni i tego 
dotyczy wzrost stawek.
Z-ca Burmistrza dodał, że jest to próba przeniesienia aktywności poza pas drogowy. 
Radny Andrzej Jarmundowicz pytał o wpływy z reklam.
Pan Piotr Łuc poinformował, że jest to ok. 4,5 tys. zł. rocznie.

Uchwała  Nr  XVIII/189/07  w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  opłaty  za  zajęcie  pasa 
drogowego  publicznych  dróg  gminnych  została  podjęta  „jednogłośnie”  -  głosowało 
14 radnych.
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6)  Radny  Antoni  Bluszcz  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  projekt  uchwały 
w  sprawie   Planu  Pracy  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach, 
„Regulaminu  kontroli  Komisji  Rewizyjnej”   oraz  wzoru  „Protokołu  pokontrolnego  Komisji 
Rewizyjnej”
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Uchwała  Nr  XVIII/190/07  w  sprawie  Planu  Pracy  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej 
w  Czerwionce-Leszczynach,  „Regulaminu  kontroli  Komisji  Rewizyjnej”  oraz  wzoru 
„Protokołu  pokontrolnego  Komisji  Rewizyjnej”została  podjęta  „jednogłośnie”  -  głosowało 
15 radnych.

Ad. 4,5

Przewodniczący poddał pod głosowanie plan posiedzeń sesji i komisji branżowych na 2008 rok.
Radny   Ryszard  Jonderko   zwrócił   uwagę    czy   czas   zaplanowany   na   poszczególne 
posiedzenia będzie  wystarczający.
Przewodniczący  wyjaśnił,  że jeżeli  będzie taka  potrzeba  czas  posiedzeń  może  być wydłużony. 
Radni  jednogłośnie   15 głosami „za” przyjęli  proponowany plan posiedzeń sesji  i  komisji 
branżowych na 2008 rok. 

Pan Bogdan Malik Przewod. Zarządu Dzielnicy Dębieńsko   poinformował o złożeniu petycji 
przez  młodzież  dojeżdżającą  do  Rybnika  z  Przegędzy,  Stanowic,  Czerwionki  i  Dębieńska 
autobusami PKS dot. dostosowania godzin odjazdów do zajęć szkolnych. 

Burmistrz Gminy i Miasta – zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
przestrzennym i zagospodarowaniu podał  do wiadomości  Radzie  Miejskiej   informację  o  ilości 
wniosków o odszkodowania w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego. 
W tym roku rozpatrzono 3 takie wnioski, uznano je za bezzasadne.
Następnie  odniósł  się  do  dyskusji,  którą  podjęto  przy  projekcie  uchwały  w  sprawie  zmian 
w budżecie, tak samo jak i radni chciałby aby wszystkie projekty uchwał trafiały zdecydowanie 
wcześniej.  O  ile  może  gwarantować  aby  tak  było  do  końca  listopada,  to  będzie  prosił 
o  wyrozumiałość  w  miesiącu  grudniu,  gdyż  pewne  operacje  dokonują  się  do  końca,  łupek 
sprzedawano jeszcze w sobotę stąd prosi o zrozumienie.
Poinformował,  że  w  miesiącu  styczniu  rozpoczną  się  szkolenia  w  zakresie  wprowadzenia 
w  Urzędzie  ISSO.  Poinformował  również  o  kolejkach   mieszkańców  jakie  w  ostatnich  dnia 
ustawiały się w związku z wymianą dowodów a z wcześniejszych sobotnich dyżurach skorzystało 
tylko kilkanaście osób. Podziękował za współpracę na przestrzeni roku, przeprosił za uchybienia 
o ile takie były ze strony kierownictwa i pracowników Urzędu. 

Ad. 6

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Marek Profaska podziękował wszystkim za 
udział, „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i zaprosił na sesję uroczystą 
Rady. 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
insp. Alina Kuśka
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