
Protokół Nr XIV/15 
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  

w dniu 2 grudnia 2015 r.,  
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym  

w Czerwionce-Leszczynach 
           
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XIV sesji 
nadzwyczajnej VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się w 
Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce. Następnie powitał wszystkich: 
Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Radnych, Pełnomocnika Burmistrza, Sekretarza, 
Skarbnika,  pracowników Urzędu, przedstawicieli mediów, Przewodniczących Rad                    
i Zarządów Dzielnic, Sołtysów, gości. (listy obecności stanowią załącznik                              
do protokołu).  
 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda stwierdził na podstawie listy obecności,                    
że w sesji bierze udział wymagana liczba radnych, stanowiąca quorum                                          
do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Ustawowy skład rady liczy 21 radnych. W sesji brało udział 20 radnych. Nieobecna była 
radna Stefania Szyp. 
 
Ad.2 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
Przewodniczący Rady Miejskiej przed przystąpieniem do głosowania poprosił Skarbnika 
GiM o omówienie projektów uchwał.  
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło wyjaśnił, że zmiany zarówno w Uchwale Budżetowej jak                 
i Wieloletniej Prognozie Finansowej są związane z planem zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu górniczego „Dębieńsko1” i przeniesieniem kwot 
związanych z tym zadaniem z tego roku na rok 2016. Kwota ogólna zadania pozostała bez 
zmian, jednak w związku z tym, że ta procedura będzie wydłużona w czasie, część tych 
płatności będzie wypadać w roku następnym.  
 

1) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XIV/192/15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” – 
głosowało 19 radnych.  
 

2) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy                    
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XIV/193/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy                      
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” - 
głosowało 20 radnych.  
 
Ad. 3 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim                 
za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.  
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała:      (-) Przewodniczący Rady Miejskiej  
Sylwia Gruszkiewicz      Bernard Strzoda     


