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Protokół Nr II/10

z sesji  Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
kadencji 2010 - 2014

w dniu 2 grudnia 2010 r., 
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Czerwionce-Leszczynach
          

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska  dokonał otwarcia II sesji 
VI kadencji Rady Miejskiej  w Czerwionce-Leszczynach, powitał wszystkich Radnych, 
Sołtysów,  Przewodniczących  Rad  i  Zarządów Dzielnic,  Burmistrza,   pracowników 
Urzędu (listy obecności stanowią załącznik do protokołu). 

Ustawowy skład  Rady liczy 21  radnych.  W  Sesji  brało  udział  19  radnych.  Dwa 
mandaty  radnych  wygasły  z  mocy prawa  (skorzystanie  z  przysługującego  prawa 
i  odmowa złożenia ślubowania przez radnego Andrzeja  Raudnera oraz wybór  na 
Burmistrz G i M Czerwionka-Leszczyny radnego Wiesława Janiszewskiego).

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Marek  Profaska stwierdził  na  podstawie  listy 
obecności, że  w sesji bierze udział wymagana liczba Radnych stanowiąca quorum 
do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. 2 
Porządek obrad został przegłosowany jednogłośnie, 19 głosami „za”.

Aktualizacja porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Ślubowanie Burmistrza Gminy i Miasta.
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Zakończenie.

Ad. 3
Przewodniczący Rady Miejskiej  Marek  Profaska  poprosił  Burmistrza  Wiesława 
Janiszewskiego o złożenie ślubowania.
Burmistrz Wiesław Janiszewski złożył ślubowanie o następującej treści:

„Obejmując  urząd  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny, 
uroczyście  ślubuję,  że  dochowam wierności  prawu,  a  powierzony mi  urząd 
sprawować  będę  tylko  dla  dobra  publicznego  i  pomyślności  mieszkańców 
gminy ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
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Burmistrz  G  i  M  Wiesław  Janiszewski  powitał  wszystkich  gości,  podziękował 
Miejskiej Komisji Wyborczej za sprawnie przeprowadzone wybory. Podkreślił, że po 
wyborach gmina jest taka sama, a pracy tak samo dużo. „Budujemy Gminę i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny,  aby  nam  wszystkim  żyło  się  lepiej”.  Podziękował 
mieszkańcom  G  i  M  za  duży  kredyt  zaufania,  który  musi  im  spłacić, 
a także pracownikom, współpracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych, 
sołtysom, przewodniczącym rad dzielnic i  całemu kierownictwu, które mu zaufało. 
Oświadczył, że droga, która została wytyczona bezwzględnie będzie kontynuowana. 
Przed  gminą  są  olbrzymie  perspektywy.  Wspomniał,  że  w  tej  kadencji  pewne 
obietnice będą się materializować. Jedną z nich jest hala sportowa, która zostanie 
ukończona  w  2012  r.  przy  udziale  pozyskanych  środków  zewnętrznych.  Ta 
cierpliwość  mieszkańców w  jakiś  sposób  zostanie  częściowo  zrekompensowana. 
Ponadto podkreślił, że w roku 2011 jeśli chodzi o budżet nie może być deficytu po 
stronie  -  dochody bieżące,  a  wydatki  bieżące.  Na rok  2011 budżet  musi  być  po 
stronie  plusów  gdzie  dochody  bieżące  muszą  się  równać  wydatkom  zgodnie 
z zapisami ustawy budżetowej. Zadania, które w programach przedwyborczych się 
znalazły będą realizowane. Na koniec Burmistrz podziękował swojemu konkurentowi 
Panu  doktorowi  Leszkowi  Salamonowi  za  kampanię  bardzo  spokojną,  gratulując 
wyniku wyborczego, a także wyraził nadzieję na współpracę. 

Ad. 4
Przewodniczący  Rady  miejskiej  Marek  Profaska  poinformował  o  możliwości 
wpisywania się na listy zaproponowanych Komisji  branżowych na kadencję 2010-
2014  oraz  poinformował  obecnych  na  sesji  o  kolejnym  jej  posiedzeniu,  która 
prawdopodobnie odbędzie się 17grudnia br.

Ad. 5
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady  podziękował wszystkim za 
udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:
Tadeusz Zientek


