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Protokół Nr LVI/18 
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  

w dniu 16 października 2018 r.,  
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym  

w Czerwionce-Leszczynach 
           
 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia LVI sesji 
VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła  się w  Centrum 
Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.  
Następnie powitał wszystkich: Burmistrza, Z-cę Burmistrza Wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej, Radnych, Naczelników wydziałów, Przewodniczących Rad                                      
i Zarządów Dzielnic, Sołtysów oraz przedstawicieli mediów. (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 16 radnych, nieobecny 
był Janusz Babczyński, radny Grzegorz Płonka, Józef Szczekała, radna Jolanta 
Szejka oraz radna Izabela Tesluk.  
 
Przewodniczący RM na wniosek Burmistrza poprosił o wprowadzenie do porządku 
obrad projektów uchwał w sprawie:  

1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego 
zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach – projekt został wprowadzony                 
do porządku obrad jednogłośnie 16 głosami „za” – głosowało 16 radnych, 

2) zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2018 rok – projekt został wprowadzony 
do porządku obrad jednogłośnie 16 głosami „za” – głosowało 16 radnych. 

 
Ad. 2 
Do projektu  uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy                              
i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych, uwag nie zgłoszono.  
 
Uchwała Nr LVI/617/18 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy                               
i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych, została przyjęta jednogłośnie 16 „za” - głosowało 16 radnych.  
 
Ad. 3 
Do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia                             
z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu 
Katechetycznego przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach, uwag nie 
zgłoszono. 
 
Uchwała Nr LVI/618/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia                             
z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu 
Katechetycznego przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach, została przyjęta                 
jednogłośnie 16 głosami „za” – głosowało 16 radnych. 
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Ad. 4 
Do projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2018 rok, uwag 
nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr LVI/619/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2018 rok, 
została przyjęta jednogłośnie 16 głosami „za” – głosowało 16 radnych. 
 
Ad. 5 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował 
wszystkim za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.  
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała:      
Sylwia Gruszkiewicz 
        
       (-) Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Bernard Strzoda 


