
Protokół Nr 25/2013 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 22 maja 2013 r. 

 
 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście 
(wg załączonej  listy   obecności). 
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny Jan Pala, który powitał zebranych 

i stwierdził, że w posiedzeniu Komisji bierze udział liczba radnych stanowiąca 
quorum.  
Następnie przedstawił porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Dalsze omówienie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta         

za 2012 rok, sprawozdania finansowego za 2012 rok i informacji o stanie 
mienia oraz sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 

4. Sprawy bieżące. 
 
Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 4 radnych. 
 
Ad. 2 

Protokół Nr  24/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 7 maja 2013 r.  został przyjęty bez 
uwag „jednogłośnie”- głosowało 4 radnych. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący Komisji  przedstawił projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny          
za 2012 r. wraz z opinią w sprawie wykonania budżetu gminy i miasta Czerwionka-
Leszczyny za 2012 r. 
Wiesław Janiszewski Burmistrz Gminy i Miasta podziękował radnym, którzy 

wspierają pracę Burmistrza. Podziękował również Skarbnikowi za koordynację 
działań związanych z finansami gminy. Omówił ogólną sytuacje gminy, tematy 
zgłaszane na odbywających się aktualnie zebraniach z mieszkańcami. Główną 
bolączką i problemem w gminie są drogi, na których remonty potrzebne są bardzo   
duże środki. Porównując wydatki na poszczególne dzielnice wskazał, że  w ubiegłym 
roku na Czerwionkę wydatkowano  ok. 13 mln. zł., natomiast na Leszczyny 1 mln. zł.  
 
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwały i opinii, do ich treści uwag nie 
zgłoszono. 
 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z tytułu wykonania budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny           
za 2012 rok.  

 



Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej została przyjęta „jednogłośnie”             

4 głosami „za” (zał. do protokołu). 
 

Przewodniczący Komisji przedstawił  projekt opinii Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej  w Czerwionce - Leszczynach w sprawie wykonania budżetu gminy i miasta 
Czerwionka - Leszczyny za 2012 rok. 
 

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej została przyjęta bez uwag 
„jednogłośnie” 4 głosami „za” (zał. do protokołu). 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała: 
Alina Kuśka 
 
          Przewodniczący Komisji 

                  radny Jan Pala 


