
Protokół Nr XXVII/12
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

w dniu 28 grudnia 2012 r.,
która odbyła się w sali Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszczynach

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

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 17 radnych.

Ad. 2
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, w związku z tym, iż radni otrzymali projekty uchwał 
przed sesją i pracowali nad nimi na komisjach branżowych.
                                     
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” przy 16 głosach „za”.

1)  Skarbnik Gminy i Miasta Zbigniew Wojtyło  omówił projekt uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2012 rok.

Do  projektu  uchwały  w  sprawie zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 2012 rok, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXVII/349/12 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na 
2012  rok,  została  przyjęta  15  głosami  „za”  i  1  „wstrzymującym”  –  głosowało  16 
Radnych.

2) Skarbnik Gminy i Miasta Zbigniew Wojtyło omówił projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze

Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze, uwag 
nie zgłoszono.

Radny  Stanisław  Breza zapytał  czy  są  rozliczenia  z  pomocy  finansowej,  jaką 
udziela  gmina  Miastu  Zabrze.  Czy  znamy  ilość  osób  korzystających  z  Izby 
Wytrzeźwień.
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Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik poinformował, że są takie dane. Miasto 
Zabrze  jest  zobowiązanie  do  przysyłania  takiego  typu  informacji.  W  Wydziale 
Rozwoju UGiM są takie informacje.

Radny Stanisław Breza  poprosił,  aby  na  następnej  komisji  Budżetu  i  Finansów 
przygotować taką informację. 

Uchwała Nr XXVII/350/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
została przyjęta jednogłośnie – głosowało 17 Radnych.

3) Skarbnik Gminy i Miasta Zbigniew Wojtyło omówił projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu.

Do  projektu  uchwały  w  sprawie udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi 
Rybnickiemu, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXVII/351/12 w  sprawie udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi 
Rybnickiemu, została przyjęta jednogłośnie – głosowało 17 Radnych.

4) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXVII/352/12 w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały  
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu 
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  została przyjęta jednogłośnie – 
głosowało 17 radnych.

5)  Do projektu uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na zawarcie  kolejnej  umowy 
najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXVII/353/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą, została przyjęta jednogłośnie – 
głosowało 17 Radnych.

Ad. 3 
Zakończenie.
Radny  Stanisław  Breza poinformował,  że  dowiedział  się,  że  emeryci,  renciści  
i wdowy po górnikach od nowego roku nie będą mogli odbierać talonów na węgiel  
w Knurowie, jak to dotychczas było, tylko w Zabrzu. Zwrócił uwagę, że jest to bardzo 
duży  problem  dla  tych  ludzi  i  poprosił  Burmistrza  o  interwencję  w  tej  sprawie  
i zwrócenie się z pismem do Kompanii Węglowej o wyjaśnienie problemu.

Burmistrz GiM odnosząc się do prośby, stwierdził,  że jest to również w interesie 
gminy, ponieważ większość rzeczy dotyczących starszych osób i tak były w urzędzie 
procedowane. Poinformował, że władze gminy zwrócą się do Kompanii Węglowej  
o rozwiązanie problemu korzystnie dla tych ludzi. 
Poinformował  również,  że  po  ostatnim  spotkaniu  z  przedstawicielami  kompanii 
doszła już pozytywna informacja o budowie syfonu.
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Następnie podziękował Radzie Miejskiej za współprace w roku 2012 .
Poinformował,  że  sytuacja  budżetu  jest  zadawalająca.  Udało  się  ograniczyć 
zadłużenie gminy. Jest to dobry znak patrząc z perspektywy roku 2014
Wszystkim obecnym złożył życzenia z okazji Nowego Roku i zaprosił na uroczystość 
rozdania nagród Karolinki 2012

Radny  Stanisław  Breza podziękował  władzom  gminy,  że  koryto  rzeki  Bierawki 
zostało profesjonalnie wyczyszczone.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował  wszystkim za 
udział  i  „zamknął”  posiedzenie  sesji  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach  
i zaprosił wszystkich na uroczysta sesję o godzinie 14.00.

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała:
Bożena Zawalska
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