Protokół Nr XIX/08
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 25 stycznia 2008 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach.
Przewodniczący Rady Miejskiej dr inż. Marek Profaska dokonał otwarcia XIX sesji
V kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Następnie przywitał wszystkich
Radnych, Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, Burmistrza, zastępców
Burmistrza oraz pracowników Urzędu (listy obecności stanowią załącznik do protokołu).
Ustawowy skład Rady liczy 21 Radnych. W sesji udział wzięło 19 Radnych.
Nieobecność usprawiedliwili: radny Bogdan Knopik, radny Krzysztof Rak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska 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. wprowadzenia do porządku obrad następujących projektów
uchwał:
1) zmieniający Uchwałę Nr XVI/153/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 listopada 2007 r. 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,
2) określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny może samodzielnie zaciągać zobowiązania finansowe w latach 2008 – 2009
na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
„Za” wprowadzeniem do porządku obrad w/w projektów uchwał głosowało 18 Radnych
(18 Radnych wzięło udział w głosowaniu)
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad uwzględniający powyższe głosowanie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 19 i 28.12.2007 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) Planów Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
2) Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na
2008 rok,
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3) zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/230/04 z 29 grudnia 2004 r. w sprawie diet i zwrotu
kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
4) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2008 rok,
5) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na 2008 rok,
6) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
7) aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2007 –
2020,
8) przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Czerwionka-Leszczyny”,
9) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia
kwoty dotacji udzielanej na dziecko mieszkańca Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny uczęszczające do Prywatnego Anglojęzycznego Przedszkola Montessori
„Bajtuś” w Rybniku,
10) zmiany Uchwały Nr XXXI/269/05 z 29 kwietnia 2005 r. w sprawie podziału środków
na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
11) zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto CzerwionkaLeszczyny,
12) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu
najemcy,
13) zmieniający Uchwałę Nr XVI/153/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 listopada 2007 r. 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,
14) ustalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
15) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008,
16) zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na rok 2008,
17) określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny może samodzielnie zaciągać zobowiązania finansowe w latach 2008 – 2009
na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
9. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
10. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
12. Zakończenie.
Ad. 3
Protokół z sesji w dniu 19 grudnia 2007 r. został przyjęty bez uwag przy 13 głosach „za”, i 5
„wstrzymujących się”.
Protokół z sesji w dniu 28 grudnia 2007 r. został przyjęty bez uwag przy 14 głosach „za”, i 4
„wstrzymujących się”.
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Ad. 4
Burmistrz G i M Wiesław Janiszewski przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności oraz
realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 29 grudnia 2008 r. do 24 stycznia 2008 r.
(sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu).
Do sprawozdania radni nie wnieśli uwag i zapytań.
Następnie Burmistrz poinformował radnych o piśmie- wniosku, który został złożony przez
grupę Radnych Wspólnoty Samorządowej. Reperkusje tego pisma już się ukazały na łamach
prasy. Odczytał treść wniosku oraz nazwiska Radnych, którzy się pod nim podpisali.
Burmistrz Wiesław Janiszewski powiedział, że w związku z tym, iż wniosek został złożony na
ręce Burmistrza to na niego odpowie. Odczytał treść odpowiedzi kierowanej do Radnych
Klubu „Wspólnota Samorządowa”. (załącznik do protokołu).
Następnie poprosił Radcę Prawnego o przedstawienie wnioskodawcom aspektu prawnego.
Radca Prawny Zbigniew Pławecki- na wstępie zaznaczył, że nie jest specjalistą w zakresie
prawa karnego i dlatego co do kwestii zw. z prawnym aspektem nie zamierza się wypowiadać.
Od tego jest prokurator, który składa akt oskarżenia i Sąd, który musi się wypowiedzieć co do
winy lub niewinności oskarżonych. Natomiast w kwestii poruszonej w piśmie, o którym
mówił Burmistrz- kwestii dochodzenia roszczeń cywilnych, rzeczywiście przepisy Kodeksu
postępowania karnego takie możliwości przewidują. Ale zwrócił uwagę na fakt, że
dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie karnym wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem
ze strony Gminy. Mianowicie- faktem jest, że Gmina jest zwolniona z obowiązku ponoszenia
opłaty wstępnej, czyli nie musi opłacić pozwu adhezyjnego. Natomiast w sytuacji jeżeli
powództwo w wyniku- oczywiście uprzedniego uniewinnienia oskarżonych, zostałoby
oddalone, to Gmina w takiej sytuacji musi ponieść koszty, czyli ten kwit, z którego jest
tymczasowo zwolniona, musi zapłacić. Dlatego nikt z Państwa nie jest w stanie ferować czy
przewidzieć jaki będzie wyrok sądu karnego. Co do winy, a w konsekwencji co do
rozpatrzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, że to najtańsza droga dochodzenia
ewentualnych roszczeń nie jest zbytnio trafiona w kontekście art. 664 § 1 kpk, który
jednoznacznie przesądza o tym, że koszty procesu z wynikiem oddalonego powództwa
cywilnego w procesie adhezyjnym ponosi powód cywilny. Czyli w tym przypadku byłaby to
Gmina.
W sytuacji jaką przytoczył Pan Burmistrz- czyli jeżeli okazałoby się, że akt oskarżenia byłby
skuteczny, doszłoby do wydania wyroku skazującego to wtedy Gmina ma bardzo prostą drogę
dochodzenia roszczeń. Mianowicie art. 11 kpc daje możliwość dochodzenia tychże roszczeń
odszkodowawczych przed sądem cywilnym, gdzie Sąd cywilny istotą zasady jest związany
ustaleniami sądu karnego. Tak na marginesie- nie chcę polemizować, ani kwestionować
działań prokuratury, bo nie taka moja rola, ani taka moja wiedza. Na temat tej sprawy wiem
relatywnie niewiele co do szczegółów związanych z wniesionym aktem oskarżenia
i z okoliczności, które temu towarzyszyły. Jeżeli idzie o przepisy prawa, to w kwestii
wytaczania pozwów cywilnych również kompetencje posiada prokurator. Jeżeli prokurator
uważa, że jest zasadne w procesie karnym również dochodzenie roszczeń cywilnych na rzecz
pokrzywdzonego, to oczywiście może to zrobić- art. 64 kpk. Uwaga ogólna- w prawie
polskim, którego korzenie wywodzą się z prawa rzymskiego, obowiązuje taka zasada
domniemania niewinności. W związku z tym ferowanie wyników, w pewnym stopniu żądanie
dochodzenia roszczeń cywilnych- oczywiście prawo na to zezwala, przed rozstrzygnięciem
kwestii winy przez Sąd karny, jednak z tą zasadą domniemania niewinności się rozmija.
Burmistrz Wiesław Janiszewski podziękował Radcy Prawnemu za przedstawienie aspektu
prawego i stwierdził, że nie będzie nad tym dyskutował ponieważ rolą Burmistrza od tego
momentu kiedy został wybrany na ten urząd jest patrzenie w przyszłość. „Mieszkańcy wybrali
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mnie po to żebym realizował cel nadrzędny: dobro gminy i jej mieszkańców. Dołożę
wszelkich starań, aby ten cel jak najlepiej zrealizować. Przeszłość, a dla mnie to przyszłość,
o której Panowie mówią we wniosku, niech będzie rozstrzygana przez organy, które są do tego
powołane. Proszę pamiętać, a większość z nas miała historię w szkole, że zasadą prawaoprócz tej cytowanej przez Radcę Prawnego, jest też inna zasada „że nie ma kary bez
udowodnienia winy”. Chcę zacytować fragment wniosku „...z uwagi na fakt, iż nasza Gmina
poniosła bardzo duże starty finansowe przez niezgodne z prawem działanie oskarżonych,
złożenie takie pozwu jest w pełni zasadne i pozwoli bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów na
odzyskanie utraconych korzyści majątkowych od oskarżonych... ”
Proszę Państwa to jest rodzaj wyroku. Proszę i nie życzę sobie żebyście mnie stawiali w tzw.
politycznym szantażu- cytat z wniosku „...mamy nadzieję, iż Pan Burmistrz działając
w dobrej wierze i imieniu naszej Gminy złoży stosowny pozew.”
Ja powiedziałem, że w swoich działaniach będę kierował się prawem i nie dopuszczę do tego
żeby miał miejsce uszczerbek na tzw. dobrze pojętym dobru Gminy. Stąd stawianie
Burmistrza w sytuacji bez wyjścia- bo jak zrobisz to będziesz dobry, a jak nie zrobisz to
będziesz zły- jest przynajmniej w stosunku do niektórych z Was działaniem, którego Ja się nie
mogłem spodziewać i nie mogę się z tym pogodzić, ponieważ znamy się od dawna. I nad tym
ubolewam.
A teraz strona moralna. Większość z nas wie co to znaczy etyka chrześcijańska. Jesteśmy
w okresie takiego ekumenizmu, kiedy mówi się w kościołach o jedności wśród Chrześcijan.
Niektórych to może bawić, mogą się uśmiechać. Ale większość z nas chodzi do kościoła.
Największe zło to tolerować krzywdę. To powiedział Platon- filozof, uczeń Sokratesamiłośnik piękna. Być może Państwo zakładacie nadrzędność polityki nad moralnością. To
oznacza, że interes polityczny jest ważniejszy. Jednakże moi koledzy Radni wyznają zasadę
norm moralnych nad politycznymi. Jestem wierny zasadom moralnym, a także zasadom
prawnym. I tych zasad będę się trzymał. Teraz odniosę się do artykułu, który ukazał się
w prasie. Ze względu na to, że w tym artykule jest monolog Pana Leszka Salamona, Ja będę
mówił „może”, bo nie ma tam cytatów, ale spróbuję polemizować. Cytat („Dziennik
Zachodni” 24.01.2008 r.) „... Jesteśmy zszokowani. Sytuacja finansowa Czerwionki jest
naprawdę zła, więc im prędzej utracone pieniądze wpłyną na konto gminy, tym lepiej.
Wszystkim nam powinno na tym zależeć...”
Pan Mecenas powiedział, kiedy i jak te pieniądze mogą wpłynąć z tym nie będę polemizować.
Oczekuję na polemikę dzisiaj, twarzą w twarz. Dalej, cytat: („Dziennik Zachodni” 24.01.
2008 r.) „... Czerwionce-Leszczynom każda złotówka w budżecie się przyda. Gmina zajmuje
pierwsze miejsce w niechlubnym rankingu najbardziej zadłużonych gmin na Śląsku. Na koniec
2007 roku miała 41 mln zł długu...” Proszę Państwa my możemy na reklamy wydawać
dziesiątki milionów. Jeden artykuł załatwia naszą gminę. Odpycha przedsiębiorców, ludzi
którzy chcą tej gminie sprzyjać. To jest nie prawda, bo nasza gmina nie jest na pierwszym
miejscu- to raz, a dwa- zadłużenie gminy na koniec 2007 roku wynosiło: 37.383.537,22 zł. Jak
to się ma do 41 mln zł. Komu na tym zależy? Panowie, komu służymy? Czy to jest prawda,
czy to jest kłamstwo? Ja z Panią Redaktor nie będę polemizował, bo to nie ma sensu. To nie Ja
zgłaszałem się do prasy. To prasa, albo ktoś do prasy się zgłosił, chciał tę gminę przedstawić
w obszarze gmin, które są w niechlubnym rankingu. Proszę ten ranking pokazać! Proszę
Panowie, macie szansę, jest prasa! Teraz powiem jedną rzecz w kontekście ostatniego zdania.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej obecnej Rady, były badane czynsze niektórych podmiotów,
które działają na mieniu gminnym. Mogę zacytować pismo, które mnie zobligowało do
podjęcia działań. I co się okazało? Okazało się, że pewna firma, która korzysta z obiektu
komunalnego płaci czynsz w wysokości np. 8 tys zł, a podnajmuje obiekt dla innej firmy od
której bierze np. 12 tys zł, około. Co się dzieje? Co może zrobić w tym momencie Burmistrz.
Ano uruchomić procedury, aby Gmina nie była okradana. I nagle słyszę od moich
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pracowników, że czego się Burmistrz czepia. A ja się czepiam aby Gmina nie traciła. Aby
każda złotówka trafiła do budżetu. Jak trzeba będzie mówić o faktach, to o nich będę mówił.
Prosiłbym tylko niektórych z Państwa, żeby nie ulegali emocjom. Mieliście panowie takie
prawo aby je stanowić i mnie rozliczać. Ale nie róbcie na odwrót. Jak jest jedna strona, to jest
druga strona. Cytat: (Dziennik Zachodni” 24.01.2008 r.) „...Dla nas to niebywałe. Burmistrz
musi wreszcie się odciąć od starego układu towarzyskiego, który rządził gminą...” Czy w tym
co powiedziałem wcześniej jest jakiś układ towarzyski, czy go nie ma? Być może jest! Dbanie
o interesy swoich kolegów. Być może? Nie wiem? Ale zastanawiam się nad tym co zrobić?
Moje dobra osobiste zostały naruszone. Zastanawiam się czy nie wystąpię na drogę sądową,
bo w kampanii wyborczej można było robić wszystko. Można było mówić o tym, że burmistrz
Janiszewski jest złodziejem itd., itd. Ale jako Burmistrz- to jest godzenie w instytucję
pracownika samorządowego. Póki co proszę państwa, to nie wy mnie wybraliście, a wybierali
mnie ludzie. Nikt z moich wyborców, nawet Ci którzy być może mnie nie wybrali, którzy
przyszli do Urzędu, przypadkowo się ze mną spotkali, nie poprosili mnie o to abym wystąpił
do sądu z wnioskiem adhezyjnym. Zrobiliście to wy. Po co? Po to, aby być może „dokopać”
Burmistrzowi. Ale w swoim wywodzie powiedziałem to co miałem powiedzieć. Więcej
mówić nie będę chociażby dlatego, że znając Panowie jedną rzecz, taka jak dobre
wychowanie na Śląsku tzw. „kindersztuba”. W domach gdzie jest to dobre wychowanie, gdzie
rodzina jest na pierwszym miejscu, małżeństwo, dzieci, można usłyszeć jedną rzecz „synku
postępuj tak żeby inni przez Ciebie nie musieli płakać”. Ja od dłuższego czasu mieszkam tu na
Śląsku i tę „kindersztubę” mam. W momencie kiedy nie byłem w polityce wydawało mi się,
że jestem otoczony tylko dobrymi ludźmi. Oni mnie w politykę wprowadzili, oni do mnie
przyszli. Teraz zauważam, że ten etos gdzieś prysł. Ale w dalszym ciągu utrzymuję to, że
największą wartością tej ziemi jest człowiek: dobry, pracowity, uczciwy. Do uczciwych myślę
to przekazuję.”
Przewodniczący RM Marek Profaska podziękował Burmistrzowi za wypowiedź i zapytał
czy są pytanie.
Uwag i zapytań nie zgłoszono.
Ad. 5
Pan Kazimierz Żyła -pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przedstawił informację dot. wyróżnienia dla Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny w ogólnopolskim projekcie „Wsparcie społeczności lokalnych w przeciwdziałaniu
narkomanii” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej i rządu RP. Na zaproszenie
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania
Narkomanii, gmina Czerwionka-Leszczyny w grudniu 2006 roku zgłosiła swój udział w tym
projekcie. Jednym z jego celów była pomoc administracji samorządowej w budowaniu
gminnych strategii przeciwdziałania narkomanii w ramach bezpłatnego udziału
przedstawicieli społeczności lokalnej w cyklu szkoleń oraz doradztwa ekspertów. Realizację
projektu przeprowadził zespół w składzie: Celina Cymorek, Izabela Lipp-Zgryźniak, Ryszard
Fojt koordynowany przez Pełnomocnika. Zespół ten w okresie od stycznia do marca 2007
roku w wyniku odbytych szkoleń i warsztatów oraz zebranych informacji od instytucji
zaangażowanych w przeciwdziałania narkomanii i spotkań z ich przedstawicielami,
wypracował projekt gminnej strategii przeciwdziałania narkomanii na lata 2008-2010. Przy
opracowywaniu diagnozy problemów narkotykowych korzystano z danych Sądu Rejonowego,
Komisariatu Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zakładów Opieki Zdrowotnej,
Straży Miejskiej, Zespołu Szkół, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół oraz
Wydziału Spraw Obywatelskich. Bardzo dużo danych uzyskano, z opracowanych przez
członków zespołu, ankiet dla młodzieży szkolnej, które zostały przeprowadzone przez
pedagogów szkolonych wśród 65% uczniów klas VI szkoły podstawowej, 60% uczniów
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gimnazjów, 28% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej i 42% uczniów szkoły policealnej. Dane
uzyskano także z ankiet przeprowadzonych wśród dorosłych mieszkańców na temat oceny
problemów substancji psychoaktywnych. Po przeprowadzonej przez Zespół w okresie od
kwietnia do czerwca 2007 roku analizie gminnej strategii przeciwdziałania narkomanii
zgłoszono ją do konkursu ogólnopolskiego jako projekt Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010. Wyniki konkursu ogłoszone zostały w dniu
2 października w warszawie na konferencji „Wspólnie przeciwdziałamy narkomaniisamorządy i społeczności lokalne tworzą gminne programy”, podsumowującej ten projekt
ogólnopolski realizowany w ramach programu Transition Facility 2004. W całej Polsce
w programie uczestniczyło 2500 osób z 780 gmin- województwo śląskiego reprezentowało
200 osób z 65 gmin. Wyróżnienie za wypracowany projekt Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii uzyskało 387 gmin, a z województwa śląskiego 27 gmin w tym
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
Następnie Pani Izabela Lipp- Zgryźniak oraz Pan Ryszard Fojt omówili projekt Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010 na podstawie prezentacji
multimedialnej. (załącznik do protokołu)
Przewodniczący RM Marek Profaska- zaznaczył, że przedstawione wskaźniki procentowe
odnoszą się do małej grupy populacji. Podziękował za przygotowanie ankiet, które posłużyły
do opracowania projektu tego programu.
Radny Marek Paluch- zapytał ile osób w Gminie zajmuje się stricte realizacją Programu
i problemem narkomanii.
Pan Kazimierz Żyła – od zeszłego roku programem narkomanii oraz programem
przeciwdziałania alkoholizmowi jest odpowiedzialny Pełnomocnik- 1 osoba, z wyjątkiem
pewnych tematów, które prowadzi Świetlica Środowiskowa i Ośrodek Pomocy Społecznej.
Radny Marek Paluch- stwierdził, że jest to niewystarczająca ilość osób zajmująca się tak
ważnymi problemami. Stąd pytanie do Burmistrza- była mowa o powołaniu Wydziału, co się
stało z tym pomysłem?
Burmistrz G i M Wiesław Janiszewski- podziękował autorom projektu za jego prezentację.
Natomiast o zmianach organizacyjnych w Urzędzie Państwo będziecie poinformowani. Nie
tylko te osoby, które goszczą na sesji zajmowały się tym tematem. Podstawowa sprawa:
narkotyki, alkohol to współdziałanie na wielu płaszczyznach. Jakie są działania rodziny? Co
robi rodzic kiedy jego dziecko jest o 23.00 poza domem? Potem jest szkoła, OPS, Kościół.
Praca wielopłaszczyznowa, która ma eliminiować te patologie. Zrobiliśmy diagnozę, która
jest wytyczną do tego co należy robić dalej i nad tym czuwa mój zastępca burmistrz Andrzej
Raudner. Projekt Programu został zrobiony własnymi siłami tak Jak Program Rewitalizacji.
Nie zlecaliśmy tych zadań.
Burmistrz Wiesław Janiszewski złożył podziękowania oraz wręczył listy gratulacyjne autorom
projektu: Pani Izabeli Lipp-Zgryźniak, Panu Ryszardowi Fojt, Panu Kazimierzowi Żylepełnomocnikowi oraz nieobecnej na sesji Pani Celinie Cymorek.
Przewodniczący RM Marek Profaska- ogłosił 10-minutową przerwę, po zakończeniu której
wznosił obrady.
Ad. 6
1) Radny Antoni Bluszcz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie
z obrad Komisji w dniu 9.01.2008 r. Porównywano i analizowano dochody budżetu gminy
na podstawie wykonania w 2006 roku, przewidywanego wykonania w 2007 roku i projektu na
2008 rok, celem rozpoczęcia kontroli w jednostkach, w których w minionych latach
zwiększają się wydatki. Przyjęty został plan Kontroli na 2008 rok, który został ujęty
w porządku obrad sesji. Komisja ustaliła, iż zwróci się do Burmistrza w sprawie
6

sformułowania informacji dla organów jednostek pomocniczych, jednoznacznie określającej
cele, które jednostka pomocnicza może finansować z dotacji budżetowej.
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.
2) Radny Marek Paluch- Przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji
i Rozwoju poinformował, iż Komisja obradowała w dniu 21.01.br. Omówione zostały
projekty uchwał RM. Komisja postanowiła aby Radni pełniący funkcje
wiceprzewodniczących Komisji, które powstały z połączenia działających wcześniej Komisji
otrzymali większą dietę. Pozytywnie zaopiniowano projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Czerwionka-Leszczyny (prezentacja multimedialna) oraz projekt uchwały w sprawie
zmiany Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Przyjęty został Plan Pracy
Komisji na 2008 rok, który zostanie przedstawiony w pkt dot. podejmowania uchwał.
W sprawach bieżących zgłoszona została sprawa uaktualnienia danych na stronie internetowej
gminy w części dot. Rady Miejskiej oraz przygotowania wykazu lokali socjalnych na terenie
Gminy.
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.
3)Radny Arkadiusz Adamczyk przewodniczący Komisji Zdrowia i Sportu przedstawił
sprawozdanie z posiedzenia w dniu 21.01.br. Omówiono projekty uchwał kierowane na
posiedzenie Rady Miejskiej. Podjęty został wniosek aby diety z tytułu pełnienia funkcji
wiceprzewodniczących Komisji przyznać tylko wiceprzewodniczącym Komisji powstałych
w wyniku połączenia. Zapoznano się z procedurami konkursu na zadania z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej w tym pomoc rodzinom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ochrony i promocji
zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wybrano przedstawicieli Komisji do
wizytacji obiektów sportowych w osobach: A. Adamczyk, S. Szyp, H. Piecha. Dyr. MOS i R
przedstawił plany jednostki w zakresie imprez sportowych planowanych w 2008 roku.
Przyjęty został Plan Pracy Komisji, który zostanie przedstawiony w pkt. dot. podjęcia uchwał.
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.
4) Radny Grzegorz Płonka przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu
Przestrzennego przedstawił sprawozdanie z posiedzenia w dniu 21.01.2007 r. Omówiono
materiały na sesję RM. Pozytywnie zaopiniowano projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Czerwionka-Leszczyny (prezentacja multimedialna) oraz projekt uchwały w sprawie
zmiany Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Przyjęty został Plan Pracy
Komisji, który zostanie przedstawiony w pkt dot. podejmowania uchwał.
Komisja podjęła wniosek aby zwiększyć diety radnym pełniącym funkcję
wiceprzewodniczących nowych komisji i tych komisji które powstały z połączenia
działających wcześniej komisji, które powołano na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada
2007 r. W sprawach bieżących poruszono temat dot. zasypania rowów przydrożnych na
wjazdy do posesji.
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.
5) Radny Henryk Dyrbuś przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego
i Współpracy z Samorządami poinformował, że Komisja obradowała 22.01. br. Omówione
zostały projekty uchwał RM. Pozytywnie zaopiniowano projekty Programów Profilaktyki
uzależnień na 2008 rok. Do pozostałych projektów Komisja nie wniosła uwag. Komisja
postanowiła, aby rozpatrywanie skargi Wspólnot Mieszkaniowych (skierowanej przez
Przewodniczącego RM do zaopiniowania), oraz pisma Pana Eugeniusza Kałuży przesunąć na
następne posiedzenie. W sprawach bieżących zapoznano się z informacją Komendanta SM na
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temat realizacji i przestrzegania uchwały RM o utrzymaniu czystości i porządku na terenie
gminy. Omówiony został konflikt pomiędzy mieszkańcami osiedla Jana Pawła II
a „działkowcami” dot. wyrzucania śmieci.
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.
6) Radny Ryszard Jonderko przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił sprawozdanie z posiedzenia w dniu
22.01.br. Omówione zostały projekty uchwał tematycznie dotyczące Komisji. Podjęty został
wniosek dot. wprowadzenia do WPI na 2008 rok zadania dot. przebudowy kanalizacji na
terenie części dzielnicy Czerwionka Karolinka. Podjęty został wniosek dot. zorganizowania
przez władze Gminy spotkania z Nadleśnictwem Lasów Państwowych w Rybniku, kołem
Łowieckim „Raróg”, Dyrektorem MOS i R- u, w celu dokonania uzgodnień w sprawie
realizacji ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na „Karnatowcu” w Przegędzy. Omówiony
został problem związany ze wzmożonym ruchem samochodów ciężarowych na ul. Kolejowej
w Czerwionce. Ustalono iż na następnym posiedzeniu omówione zostaną tematy dot.
działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach oraz Izby
Rolniczej.
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.
7) Radny Robert Kowol przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury przedstawił
sprawozdanie z posiedzenia w dniu 23.01.br. Omówione zostały projekty uchwał dot.
tematyki branżowej Komisji, do których nie wniesiono uwag. W sprawach bieżących
przedstawiona została propozycja tematyki kolejnych posiedzeń tj.:
− analiza i kontrola realizowanych uchwał i wniosków z 2007 roku,
− informacja na temat prowadzonych inwestycji w placówkach oświatowych,
− informacja na temat regulaminu przyznawania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów
szkół,
Przedstawiona została informacja o planach kontroli Komisji Rewizyjnej w placówkach
oświatowych, gdzie zaplanowano kontrole w 7 placówkach oświatowych. Zapoznano się
z informacją o planach przystąpienia gminy do programu finansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowana kadra sytemu oświaty.
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.
Przewodniczący RM Marek Profaska- przerwał obrady i poprosił wszystkich o powstanie,
aby uczcić minutą ciszy pamięć lotników, którzy tragicznie zginęli 23 stycznia 2008 r.
w Mirosławcu w wyniku katastrofy lotniczej.
8) Radny Andrzej Jarmundowicz przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
poinformował, że Komisja obradowała w dniu 23.01.br. Pozytywnie zaopiniowano projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie G i M na 2007 r. oraz projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie G i M na 2008 rok. Zapoznano się również z pozostałymi projektami
uchwał, do których nie wniesiono uwag. Przewodniczący przedstawił również harmonogram
pracy Komisji na 2008 rok. Zgłoszona została sprawa dot. przygotowania na następne
posiedzenie Komisji wykazu zadań remontowych i inwestycyjnych przez Wydziały Urzędu
oraz jednostki organizacyjne.
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.
9)Radny Bernard Strzoda- przewodniczący Klubu Radnych „Ruch Rozwoju Gminy
i Autonomii Śląska” poinformował, że Klub odbył swoje posiedzenie w dniu 23 01. br. Klub
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Radych uczestniczył
23.01.br. Omówione
Radnych wystąpił z
Burmistrza G i M w
inflacji.

w nabożeństwie Ekumenicznym w kościele NSPJ w Czerwioncezostały materiały na sesję, do których nie wniesiono uwag. Klub
wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały dot. wynagrodzenia
wysokości proponowanej w 2006 roku, z uwzględnieniem wskaźnika

10) Radny Adam Kapias- przewodniczący Klubu Radnych „Wspólnota Samorządowa”
poinformował, że Klub odbył dwa posiedzenia. Na pierwszym omówione zostały projekty
uchwał kierowane na sesję oraz wniosek adhezyjny skierowany do Burmistrza. Na drugim
posiedzeniu omawiane były materiały na sesję RM, do których nie wniesiono uwag oprócz
jednej dot. wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta.
Ad. 7
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
1) prośba Pani Marzeny Polok z Czerwionki dot. interwencji w sprawie fatalnego
stanu ulicy Wolności – prośba zostanie przekazana dot. Zarządu Dróg i Służb
Komunalnych,
2) pisma Burmistrza Gminy i Miasta dot. wprowadzenia do porządku obrad projektów
uchwał, które przegłosowano na początku sesji,
3) Pani Sekretarz Gminy i Miasta oraz Pani Skarbnik Gminy i Miasta skierowały na
ręce Przewodniczącego Rady oświadczenia lustracyjne, które zostaną przesłane do
IPN,
4) pismo Klubu Radnych Ruchu Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska w sprawie
zmiany wynagrodzenia dla Burmistrza.
5) informacja w sprawie szkolenia radnych, które odbędzie się 8 lutego 2008 r. od
godz. 9.00 do 14.00.
Ad. 8
Przewodniczący RM Marek Profaska podał pod głosowanie wniosek aby nie odczytywać
treści projektów uchwał, tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich braku głosować treść
uchwały.
Wniosek został przyjęty przy głosach 14 „za” i 4 „wstrzymujących się” (głosowało 18
radnych)
Następnie Rada przystąpiła do głosowania nad przyjęciem poniżej wymienionych projektów
uchwał:
1) Radny Marek Paluch- przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej,
promocji i Rozwoju przedstawił Plan Pracy Komisji na rok 2008.
Radny Arkadiusz Adamczyk- przewodniczący Komisji Zdrowia i Sportu
przedstawił Plan Pracy Komisji na lata 2006-2010.
Radny Grzegorz Płonka- przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej
i Ładu Przestrzennego przedstawił Plan Pracy Komisji na lata 2008-2010.
Do projektu uchwały w sprawie Planów Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XIX/191/08 w sprawie Planów Pracy Komisji Stałych Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach została podjęta przy głosach:
15 - „za”
0- „przeciw”
4 - „wstrzymujących się”
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2) Do projektu uchwały w sprawie Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2008 rok, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XIX/192/08 w sprawie Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2008 rok została podjęta przy głosach:
15 - „za”
1 - „przeciw”
4 - „wstrzymujących się”
3) Radny Andrzej Jarmundowicz zgłosił zapytanie dot. przyznania diet
wiceprzewodniczącym Komisji.
Przewodniczący RM Marek Profaska- wyjaśnił, że w wyniku reorganizacji
Komisji Rady Miejskiej powstały oszczędności oraz nie wybrania trzeciego
wiceprzewodniczącego RM. Przyznanie diet w wysokości 33% uwzględnia te
oszczędności. To pozwala na przyznanie diet wiceprzewodniczącym Komisji.
Do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/230/04 z 29 grudnia 2004 r.
w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XIX/193/08 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/230/04 z 29 grudnia
2004 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach została podjęta przy głosach:
19 - „za”
0- „przeciw”
0- „wstrzymujących się”
4) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na 2008 rok, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XIX/194/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na 2008 rok została podjęta przy głosach:
19 - „za”
0 - „przeciw”
0 - „wstrzymujących się”
5) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2008 rok, uwag nie
wniesiono.
Uchwała Nr XIX/195/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2008
rok została podjęta przy głosach:
19 - „za”
0 - „przeciw”
0 - „wstrzymujących się”
6) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XIX/196/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została podjęta przy głosach:
11 - „za”
5 - „przeciw”
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3 - „wstrzymujących się”
7) Do projektu uchwały w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na lata 2007 – 2020, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XIX/197/08 w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2007 – 2020, została podjęta przy głosach:
19 - „za”
0 - „przeciw”
0 - „wstrzymujących się”
8) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Miasta Czerwionka-Leszczyny”, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XIX/198/08 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Miasta Czerwionka-Leszczyny” został podjęta przy głosach:
19 - „za”
0 - „przeciw”
0 - „wstrzymujących się”
9) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieckomieszkańca Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Prywatnego
Anglojęzycznego Przedszkola Montessori „Bajtuś” w Rybniku, uwag nie
wniesiono.
Uchwała Nr XIX/199/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieckomieszkańca Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Prywatnego
Anglojęzycznego Przedszkola Montessori „Bajtuś” w Rybniku, została podjęta
przy głosach:
19- „za”
0 - „przeciw”
0 - „wstrzymujących się”
10) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/269/05 z 29 kwietnia
2005 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli
placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XIX/200/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/269/05 z 29
kwietnia 2005 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe
nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny została podjęta przy głosach:
19 - „za”
0 - „przeciw”
0 - „wstrzymujących się”
11) Do projektu uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz
ustalenia wysokości opłat za posiłki w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XIX/201/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych
oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny została podjęta przy
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głosach:
19 - „za”
0 - „przeciw”
0 - „wstrzymujących się”
12) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XIX/202/08 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy została podjęta przy głosach:
19 - „za”
0 - „przeciw”
0 - „wstrzymujących się”
13) Do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/153/07 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2007 r. 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, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XIX/203/08 w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XVI/153/07 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2007 r. 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 przy głosach:
19 - „za”
0 - „przeciw”
0 - „wstrzymujących się”
14) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XIX/204/08 w sprawie ustalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach, została podjęta przy głosach:
19 - „za”
0 - „przeciw”
0 - „wstrzymujących się”
15) Do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów
i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
rok 2008, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XIX/205/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na rok 2008, została podjęta przy głosach:
19 - „za”
0 - „przeciw”
0 - „wstrzymujących się”
16) Do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na
2008 rok, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XIX/206/08 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta
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na 2008 rok, została podjęta przy głosach:
16- „za”
0 - „przeciw”
3 „wstrzymujących się
17) Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny może samodzielnie zaciągać
zobowiązania finansowe w latach 2008 – 2009 na pokrycie wydatków związanych
z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XIX/207/08 w sprawie określenia wysokości sumy, do której
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny może samodzielnie zaciągać
zobowiązania finansowe w latach 2008–2009 na pokrycie wydatków
związanych z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, został
podjęta przy głosach:
19- „za”
0 - „przeciw”
0 - „wstrzymujących się
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 zgłosili do protokołu:
Pan Jan Tokarz- przewodniczący Zarządu dzielnicy Czerwionka Karolinka zgłosił, aby wraz
z zawiadomieniem na sesję przesyłane były, sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Dzielnic,
projekty uchwał
Pan Franciszek Blinda – sołtys Stanowic poinformował, że w ramach projektu unijnego
„Stereotyp” zawiązały się dwie grupy kobiet aktywnych w Bełku i Stanowicach. Co miesiąc
przez dwa dni odbywały się warsztaty, na których każda grupa musiała wypełnić jakiś projekt.
Następnie było to oceniane w Warszawie. Ponieważ projekty zostały dobrze napisane zostały
ocenione pozytywnie. Pani Jolanta Szejka- sołtys Bełku wygrała 10-dniowe szkolenie
w Zakopanem. W Warszawie odbędzie się podsumowanie całego projektu.
Pani Jolanta Szejka- poinformowała, że przez 10 dni będzie uczestniczyła w szkoleniu
w Zakopanem. Podziękowała Burmistrzowi i Pani Marioli Czajkowskiej dyr. MOK- u za
pomoc przy pracy nad projektem.
Przewodniczący RM Marek Profaska- pogratulował Pani Jolancie Szejka sukcesu.
Radny Alojzy Waniek- zapytał Burmistrza nt. powołania Zespołu, który miał rozpocząć
działania, na początku roku, w temacie ubytków wody. Był to wniosek Gospodarki
Komunalnej i Budownictwa, której byłem przewodniczącym. Zgłosił aby Straż Miejska
wdrażała w życie zapisy Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie i karała
tych, którzy popełniają wykroczenia.
Burmistrz Wiesław Janiszewski- wyjaśnił, że rola Straży Miejskiej nie polega na karaniu.
Większy pożytek jest wtedy kiedy się edukuje. Nie zawsze Straż może być tam gdzie chcą
Mieszkańcy. Na pewno doskwiera to, co wiąże się z budową autostrady A-1. Największe
kłopoty są przy budowie węzłów, szczególnie w Dębieńsku. Straż Miejska również ma za
zadanie kontrolować ten teren.
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Z-ca B Grzegorz Wolnik- wyjaśnił, że będą prowadzone rozmowy z ZGM i PW i K nt.
ubytków wody, czy też różnic w odczytach. Temat jest bardzo ważny i nie zostanie
pozostawiony bez podjęcia dalszych działań.
Radny Alojzy Waniek- skierował zapytanie do Przewodniczącego obecnej Komisji
Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego, czy wpłynęło pismo informujące o tym, że
wniosek nie zostanie wdrożony.
Z-ca Burmistrza Grzegorz Wolnik- stwierdził, że takie pismo nie zostało złożone.
Przewodniczący RM Marek Profaska- poinformował, że wpłynęło pismo Pana Eugeniusza
Kałuży i zostało skierowane do zaopiniowania przez Komisję Prawa i Komisję Ochrony
Środowiska.
Radny Henryk Dyrbuś pismo dot. Pana Kałuży oraz skarga Wspólnot Mieszkaniowych
zostanie rozpatrzona na Komisji prawa w dn. 5 lutego br.
Radny Andrzej Jarmundowicz- zaprosił dyr. ZGM- Mariana Uherka, Burmistrza,
Naczelnika Józefa Zaskórskiego oraz Pana Damiana Jankowskiego na posiedzenie Komisji
w lutym, celem wyjaśnienia wszystkich spraw.
Pan Bogdan Malik- przewodniczący Zarządu Dzielnicy Dębieńsko- podziękował za
pozytywne załatwienie dot. zmiany rozkłady jazdy autobusów PKS z Dębieńska.
Radny Waldemar Mitura- zwrócił uwagę, że w maju 2007 roku na spotkaniu
z mieszkańcami była podnoszona kwestia ubytków wody i do dzisiaj nie ma konkretnych
ustaleń, a były obietnice, że sprawa zostanie załatwiona w ciągu dwóch miesięcy. Są wydane
ekspertyzy, czekamy jeszcze na opinię Rzecznika Praw Konsumenta. Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej zadeklarował, że Komisja zajmie się tematem. Obiecaliśmy,
że pomożemy mieszkańcom. Pan Watoła się zaangażował. Temat jest niezwykle ważny dla
mieszkańców.
Zgłosił sprawę naprawienia ubytków w jezdni na osiedlu „Południe”- droga w kierunku
ul. Czereśniowej.
Burmistrz Wiesław Janiszewski- potwierdził to co powiedział z-ca burmistrza G. Wolnik, że
Komisja zostanie powołana. Temat wody jest na tyle trudny, że „umywa od tego ręce” nawet
Rzecznik Praw Konsumentów. Te sprawę chcemy tak rozstrzygnąć, aby do niej nie wracać.
Dyskusja zw. z wodą tyczy się już kilka lat, ale efekty są niezadowalające. Poprosił
o cierpliwość, ponieważ skala problemu jest wielka i o tym doskonale wszyscy wiedzą.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej będzie realizował to co sobie założyliśmy przy
restrukturyzacji.
Radny Alojzy Waniek- zgłosił dyrektorowi ZGM, że właściciele Wspólnot płacą 15 %
ubytków a najemcy 10%.
Naczelnik Józef Zaskórski- za ubytki wody dostarczonej do budynku odpowiada Zarządca.
Właściciele Wspólnot płacą od wielkości udziałów nieruchomości wspólnej.
Radna Stefania Szyp- podziękowała za naprawę poręczy na mostku w rejonie ul. Kościelnej
w Czuchowie.
Wiceprzewodniczący RM Hubert Piecha- stwierdził, że jest już rok Radnym i chce
dokonać podsumowania swojej pracy. Nauczył się już trochę obowiązujących procedur,
postępowania, ale nie ma się czym pochwalić. Chce się podzielić spostrzeżeniami
i refleksjami. Spotkał wielu życzliwych ludzi. To co się stało w Radzie to było trzęsienie.
Niektórzy przyjęli to ze spokojem i skruchą, co jest politycznym i obywatelskim wyczuciem,
postawą. Rada udzieliła wotum zaufania Burmistrzowi. Uchwalony został budżet na 2008 rok
bez większych problemów oraz dokonała się restrukturyzacja ZGK i M.
Wiele jednak pozostaje do zrobienia w kwestii dróg i chodników. Za ich stan
odpowiedzialność także ponosi Województwo, bo oni nie mają wiedzy na ten temat. Można
wykorzystać górę „Ramżę” dla celów rekreacyjnych, szczególnie w zimie. Mamy hałdę, którą
widać z autostrady, czy nie ustawi tam platformy do podziwiania widoków. Czeka nas
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zagospodarowanie targowiska, ale może przy hali, kościele tego targowiska nie budować. Na
terenie Gminy jest wiele klubów Sportowych, może należałoby pomyśleć nad budową
stadionu przyszłości.
Na zakończenie dodał, iż przeprasza tych, którzy poczuli się urażeni jego wypowiedzią.
Radny Alojzy Waniek- nawiązał do wypowiedzi naczelnika Zaskórskiego, który jego
zdaniem podważył intencję Radnych i Burmistrzów. Trzeba likwidować przyczyny
powstawania ubytków. Nie może być tak aby w jednym budynku ubytki sięgały 25%,
a w innych 2% co pokazuje, że można doprowadzić do minimalnych strat wody. Prosi aby nie
lekceważyć problemu.
Z-ca burmistrza Grzegorz Wolnik- stwierdził, że nie odbierają tego, iż Naczelnik Zaskórski
podważa intencje Burmistrzów. Pan Zaskórski podzielił się wiedzą w tym temacie .
Radny Waldemar Mitura- zapytał na jakim etapie są działania związane
z zagospodarowaniem gazu spalanego przez Koksownię. O tej sprawie mówił -zca Burmistrza
Andrzej Raudner pól roku temu.
Z-ca burmistrza Andrzej Raudner- temat niezagospodarowanego gazu był poruszany, ale
nie było żadnych zapewnień i gwarancji. Ale rzeczywiście Gmina interesuje się sprawą
zagospodarowania gazu.
Radny Waldemar Mitura- stwierdził, że o to chodziło, iż Gmina jest zainteresowana tym
tematem.
Zapytania i wnioski w formie pisemnej zgłosili:
Radny Ryszard Jonderko
1. Przeprowadzić wśród młodzieży i dzieci szkół podstawowych naszej Gminy, konkurs
przyrodniczo-ekologiczny przez Wydziały; Edukacji, Dyrektorów szkół, Miejskiej
Ośrodek Kultury oraz Komisje RM: Komisję Oświaty i Kultury, Komisję Ochrony
Środowiska.
2. Doprowadzić do zakończenia sprawy związanej z droga dojazdową do boiska
sportowego w Przegędzy.
Radny Adam Kapias
1. W odpowiedzi na udzieloną interpelację w sprawie wykonania przez ZGK i M
utwardzenia chodnika i dojazdu do Domu Nauczyciela, prosi o podanie kosztów
wykonania tych prac.
2. Wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wykonania barier
zabezpieczających przy drodze wojewódzkiej Katowice-Rybnik na odcinku od
skrzyżowania w Bełku (ul. Głównej i ul. Palowickiej) w stronę szpitala po lewej
stronie.
3. Podać ilość służbowych telefonów będących w dyspozycji urzędników z podziałem na
funkcje oraz kosztów rozmów za rok 2007.
4. Podać koszty utrzymania samochodów służbowych za 2007 rok oraz kosztów jakie
przypadły na poszczególne pojazdy służbowe.
Radny Józef Szczekała
1. Zobowiązać odpowiednie służby do skontrolowania i wyegzekwowania zachowania
czystości i uporządkowania terenów: na ul. Jana Pawła II tj. rogu „Biedronki” i wjazdu
do osiedla (bałagan, rozlewisko, błoto), na ul. Kolejowej, a szczególnie Leśnejdewastacja nawierzchni, maź- przez ciężki transport budujących autostradę (brak
czyszczenia dróg).
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Radny Henryk Dyrbuś
1. Wystąpić do administratora drogi nr 925 Rybnik-Katowice o zabudowanie ekranu
osłaniającego posesję nr 34, gdyż podczas opadu deszczu i wystąpienia błota
pośniegowego są zanieczyszczane okna oraz cały budynek przez przejeżdżające
samochody.
2. Podjąć działania aby doprowadzić do wykupu drogi dojazdowej do boiska LKS Czarni
Przegędza.
Radny Marek Paluch
1. Rozpatrzyć możliwość zainstalowania w budynku przy ul. 3 Maja 2 (ratusz) liczników
ciepła z podziałem na poszczególne klatki. Wskazane byłoby również zainstalowanie
podzielników ciepła (elektronicznych) na poszczególnych grzejnikach. Mieszkańcy
„ratusza” proponują współfinansowanie inwestycji. Prosi o opinie nt. technicznych
możliwości przeprowadzenia takiej inwestycji oraz ewentualnego kosztorysu. Na
dzień dzisiejszy miesięczne dopłaty dodatkowe za c.o. wynoszą średnio po 150 zł
w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Prosi o odpowiedź pisemną lub zorganizowanie
spotkania, na które byliby zaproszeni przedstawiciele mieszkańców przedmiotowego
budynku.
Pan Damian Jankowski- Sołtys Szczejkowic
1. W ostatnim czasie znaczącemu pogorszeniu uległy drogi gruntowe sołectwa
Szczejkowice. Pilnej naprawy wymaga ul. Poprzeczna na odcinku od skrzyżowania
z ul. Leśną od strony ul. Gliwickiej po zakończeniu asfaltu. Właściciele przyległych do
drogi pól skarżą się na niszczenie pola i zasiewów przez omijające wyrwy pojazdy.
2. Nieprzejezdny staje się odcinek ul. Rybnickiej- dojazd przez las do zabudowań Nr 46,
48a, 52.
3. Znacznemu pogorszeniu uległa ul. Bełkowska- odcinek gruntowy.
4. Naprawić tłuczniem zniszczenia dróg mocno zawilgoconych.
Ad. 11
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej „zamknął obrady” XIX
sesji V kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
insp. K. Gorzawska
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