
Protokół Nr XIV/11
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

w dniu 4 listopada 2011 r.,
która odbyła się w Urzędzie Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny

 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska  dokonał otwarcia XIV sesji 
nadzwyczajnej  VI  kadencji  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach,  zwołanej  na 
wniosek Burmistrza Gminy i Miasta. Następnie powitał wszystkich zebranych.

Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  na rok 2011,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

4. Zakończenie.

Przewodniczący Rady 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 15 radnych.

Wiesław  Janiszewski  Burmistrz  G  i  M wyjaśnił  przyczyny  zwołania  sesji  –  przy 
realizacji  zadania  pn.  Termomodernizacja   ZS  nr  3  zabrakło  3.050  zł.,  z  przyczyn 
proceduralnych pieniądze te trafiły na place zabaw przy szkołach. Żeby dokonać zmian 
potrzebna jest decyzja Rady. Jak najszybsze podpisane umowy spowoduje wejście w 
teren i rozpoczęcie realizacji zadania. 

Zbigniew Wojtyło Skarbnik G i M omówił  zmiany, które należy dokonać w uchwale 
budżetowej gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany dotyczą zadania 
pn. Termomodernizacji Zespołu Szkół nr 3 i polegają na zwiększeniu wydatków na to 
zadanie w jednej i drugiej uchwale.
 
Ad. 3
Podjęcie uchwał w sprawie:

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 jednogłośnie przy 14 głosach „za”.

1)   Do  projektu  uchwały  w  sprawie zmian  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 2011 rok,  uwag nie zgłoszono.
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 Uchwała Nr XIV/151/11  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej  Gminy i  Miasta na 
2011 rok,  została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 15 Radnych.

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

 Uchwała Nr XIV/152/11  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny,  została  przyjęta  „jednogłośnie”  –  głosowało 
15 Radnych.

Ad.4
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział 
i „zamknął” posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała:
Alina Kuśka

Przewodniczący Rady Miejskiej 
(-) dr inż. Marek Profaska 
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