
S  p r a w o z d a n i e

 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji uchwał za okres 
od 31 maja do 26 czerwca 2006 r.

Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 maja 2006 r. Podjęto 11 uchwał wdrażając je do realizacji. 
W  stosunku  do  uchwały  Rady  Miejskiej  nr  XLVI/406/06   podjętej  28  kwietnia  w  sprawie 
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” 
Wojewoda wdrożył postępowanie nadzorcze. Będzie ona przedmiotem obrad na dzisiejszej Sesji 
Rady Miejskiej.
W okresie od 31 maja br. Burmistrz wydał między innymi zarządzenia dotyczące:
– organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu  obowiązków członków komisji przetargowych dla 

wyboru wykonawców zadań:
1) modernizacja budynku OSP Palowice,
2) udzielenie kredytu bankowego,
3) dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny,

– zobowiązania  zarządców  i  użytkowników  urządzeń  zabawowych   stanowiących  własność 
komunalną do dbałości o ich właściwy stan techniczny,

– powołania  komisji  d/s  udzielania  dotacji  podmiotom nie  zaliczonym   do  sektora  finansów 
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku,

– ogłoszenia konkursu pod hasłem „Estetyczne zagospodarowanie ogrodów”,

– powołania  komisji  konkursowej   dla  wyłonienia  kandydata  na  stanowisko  Dyrektora  SP 
Książenice,

W okresie  od  ostatniej  Sesji  Rady Miejskiej  Burmistrz  wydał  1  zarządzenie  w  sprawie  zmian 
w układzie wykonawczym w związku z uchwałą nr XLVII/417/06 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 
2006 r. w sprawie zmian w budżecie oraz 3 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie oraz układzie 
wykonawczym.
Zmiany te dotyczyły:
– korekty dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych z budżetu 

państwa na realizację zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 
oraz  realizację  programu wieloletniego „Pomoc  państwa  w zakresie  dożywiania”  w łącznej 
kwocie 168.302 zł,

– przeniesienia  wydatków  z  rezerwy  budżetowej  na  zadanie  wskazane  przez  Rady  Dzielnic 
i Rady Sołeckie w kwocie 34.830 zł,

– przeniesienia środków w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów 
klasyfikacji  budżetowej  zgodnie  ze  wskazaniami  Kierowników jednostek  organizacyjnych  i 
Naczelników Wydziałów na łączna kwotę 62.709 zł
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Po konsultacji  z  członkami Zespołu doradczego podąłem decyzje  i  ustalenia  dotyczące między 
innymi:

– braku zainteresowania Gminy przejęciem nieruchomości od Kompanii Węglowej SA w trybie 
art.  66  Ordynacji  podatkowej  nieruchomości  zabudowanej  położonej   na  terenie  po 
zlikwidowanej KWK „Dębieńsko”,

– uzupełnienia wniosku p. K. Niedziela w sprawie obniżenia czynszu dzierżawnego,

– zakupu  ubrania  sportowego  dla   mieszkańca  naszej  Gminy  biorącego  udział 
w Międzynarodowych Zawodach dla osób po transplantacji serca w Neapolu. Warunkiem  jest 
naszycie emblematów Gminy i Miasta na w/w ubranie,

– ustalenie warunków rozwiązania starej i nowej umowy najmu przez p. lek.  Stomatolog Dix-
Żaczek w  budynku wielofunkcyjnym mieszczącym między innymi Klub Sportowy „Górnik” 
Czerwionka,

– braku zgody na sprzedaż terenu pomiędzy budynkami Rynek 3 i 4 w dzielnicy Czerwionka. 
Wystąpiono z propozycją dzierżawy terenu,

– wyrażenia zgody na budowę w granicy działki granicznej w sołectwie Palowice z zachowaniem 
obowiązujących przepisów prawa budowlanego,

– sposobu postępowania w zakresie zarządzania budynkami DG-2 i DG 1 (dzielnica Czerwionka),

– sposobu zagospodarowania drugiego kotła c.o. W SP Dębieńsko,

– sposobu postępowania w związku z brakiem płatności za dzierżawę przez firmę Eko-Węgiel-
Stal,

– skierowałem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał będące przedmiotem obrad dzisiejszej 
Sesji RM,

W  okresie  sprawozdawczym  Kierownictwo  Urzędu  wzięło  udział  w  naradach  i  spotkaniach 
środowiskowych z których na szczególną uwagę zasługują:

– narada w sprawie  wykonania robót drogowych na osiedlu „Hajduki” w Szczejkowicach,

– spotkanie precyzujące zadania związane z wyjazdem grupy „Światło” do Jekabpils.

Przedstawiciele  kierownictwa  Urzędu  wzięli  udział  w  imprezach  kulturalnych  i  spotkaniach 
środowiskowych, z których należałoby wymienić:

– XII Dziecięcy Festiwal Teatralny,

– II Dzień Rodzica w Gimnazjum nr 7 w Bełku,

– obchody Dnia Dziecka pod patronatem ZNP i Rady  Dzielnicy Leszczyny Osiedle w Parku przy 
ul. Sportowej,
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– festyn przedszkolny w Przedszkolu nr 6 w dzielnicy Czerwionka,

– otwarcie  pierwszej  w  Europie    wschodniej  ścieżki  edukacyjnej,  promującej  instalowanie 
urządzeń lęgowych dla ptaków i pożytecznych owadów oraz schronów dla nietoperzy

– XI Festiwal Tańca,

– Miejsko-Gminny konkurs czytelniczy zorganizowany w ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom zorganizowany przez społeczność SP 1

– Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Sekretarz Gminy i Miasta wzięli udział  w uroczystym 
spotkaniu jubileuszowym z okazji 10-lecia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

– Międzyszkolny  Konkurs  Recytatorski  twórczości  Księdza  Jana  Twardowskiego  pod 
honorowym patronatem Księdza Dziekana Antoniego Drosda w MOK w dzielnicy Czerwionka 
a zorganizowany przez metodyka języka polskiego p. Małgorzatę Pyszny,

– V Konkurs Recytatorski dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym pod hasłem 
„Z   Tuwimem  weselej”  zorganizowany  przez  Przedszkole  nr  10  w  MOK  w  dzielnicy 
Czerwionka,

– udział na cmentarzu w Katowicach w modlitwie za śp. Wilhelma Szewczyka w 15 rocznicę jego 
śmierci. Modlitwę prowadzili Arcybiskup Damian Zimoń oraz biskup Schurmann,

– Mini-olimpiada Sportowa zorganizowana dla  dzieci  i  młodzieży z Świetlicy środowiskowej, 
Domu Dziecka  i  Warsztatów Terapii  Zajęciowej  na  obiektach  KS „Piast”  Leszczyny przez 
pracowników  Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej  Wsparcia  Dziennego  –  Świetlicy 
Środowiskowej w dzielnicy  Leszczyny,

– Festyn  „Przywitania Lata 2006” w dzielnicy Czuchów  zorganizowany przez Radę i Zarząd 
Dzielnicy,

– obchody Dnia Miasta w których wzięła udział delegacja z miasta Jekabpils. Omówione zostały 
między innymi propozycje  wymiany dzieci i młodzieży, wyjazdu młodzieży na obóz na Łotwę 
oraz  zaprezentowania  członkowi  delegacji  Przewodniczącemu  Komisji  Społecznej   (nasz 
odpowiednik  Komisji  d/s  Rodziny  i  Opieki  Społecznej)  placówek   służby  zdrowia 
w Leszczynach i Czerwionce

– I  Powiatowe  Igrzyska  Szkół  Gimnazjalnych  i  Podstawowych  pod  Patronatem   Starosty 
Rybnickiego na obiekcie Sportowym KS „Górnik” ,

– spotkanie  z  mistrzem  z  Japonii  Takaaki  Sekiguchi  oraz  pozostałymi  uczestnikami 
Międzynarodowego  Seminarium  Szermierki  Japońskiej   między  innymi  z  Wiednia,Czech 
i Anglii,

– obchody uroczystości 400-lecia Drewnianego Kościoła p.w. Trójcy Świętej i 25-lecia  Parafii 
Rzymsko-Katolickiej w Palowicach, które odbyły sie w Leszczynach Starych i Palowicach. 

 W dzielnicy Leszczyny Stare na starym cmentarzu dokonano aranżacji  konserwatorskiej miejsca 
jego dawnego posadowienia,
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– XV Jubileuszowy Festiwal „Kanaan” piosenki religijnej,

– I  Powiatowa i  III  Ogólnogminna  Mini-Spartakiada dzieci klas I  – III  szkół podstawowych 
Gmin Powiatu Rybnickiego na obiekcie sportowym SP nr 6 w dzielnicy Czuchów,

– I  Międzynarodowy Turniej  Zastępów z harcerskim ogniskiem na  Kaletowcu zorganizowany 
przez Hufiec Czerwionka-Leszczyny,

– Zawody Pożarnicze na obiektach KS „Górnik” o memoriał  Adama Byczka,

– obchody  jubileuszu 60-lecia LKS „Ruch” Stanowice,

Zakończone  zostały  doroczne  zebrania  mieszkańców  poszczególnych  dzielnic  i  sołectw 
podsumowujące działalność jednostek pomocniczych za 2005 r.

Przedstawiam  również  treść  oświadczenia,  które  ukazało  sie  również  w  Biuletynie  Informacji 
Publicznej a dotyczy przeprowadzanego przez Prokuraturę Rejonową w Rybniku śledztwa:

„Na dzień 22 czerwca 2006 r. posiadamy jedynie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Rybniku 
o żądaniu wydania rzeczy;  przeszukaniu.  Ostatnie  postanowienie posiadamy z dnia 09 czerwca 
2006 r.,  które  zostało nam dostarczone w dniu 14 czerwca.  Wszelkie informacje ukazujące się 
w prasie mogą być przekazywane przez Prokuraturę.
Natomiast  komentarze  prasowe  nie  wiemy  z  jakich  pochodzą  źródeł.  Pytania  z  tym związane 
i wątpliwości prosimy więc kierować do Prokuratury.”


