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Protokół Nr I/14 
z sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  

kadencji 2014 - 2018 
w dniu 28 listopada 2014 r.,  

która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym  
w Czerwionce-Leszczynach 

           
 

 

Radny Antoni Procek jako najstarszy wiekiem  spośród wybranych do Rady, 
otworzył obrady  pierwszej sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach, powitał wszystkich nowo wybranych Radnych, Burmistrza, 
Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej oraz jej członków, Komendanta 
Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach, Sołtysów, Przewodniczących Rad 
Dzielnic, naczelników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 
 

Ad. 2 
Radny Antoni Procek  poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
pana Józefa Zaskórskiego o podejście do stołu prezydialnego i wręczenie 
zaświadczeń  o wyborze Radnego. 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej pan Józef Zaskórski przedstawił skład 
Miejskiej Komisji Wyborczej w osobach: 
Pan Krystian Wyleżoł -  Z-ca Przewodniczącego  
Pani Martyna Berger - członek 
Pani Agnieszka Buszka - członek 
Pan Bartosz Czerner - członek 
Pan Sebastian Garbacz - członek 
Pan Józef Peikert  - członek 
Pan Grzegorz Zdrzałek - członek 
Pani Katarzyna Zygmunt - członek 
 
Krótko opowiedział o przebiegu głosowania. Miejska Komisja Wyborca miała                       
za zadanie ustalenie wyników głosowania w 21 okręgach wyborczych radnych                     
do Rady Miejskiej i Burmistrza GIM Czerwionka-Leszczyny. Powiedział,                               
że w Czerwionce-Leszczynach wybory przeprowadzone zostały sprawnie. 
Obwodowe Komisje Wyborcze, ustaliły wyniki głosowania w poszczególnych 
okręgach, do godziny 9 rano następnego dnia. Protokoły zbiorcze Miejska Komisja 
mogła przyjąć i podpisać dopiero w nocy z poniedziałku na wtorek, dlatego,                             
że w ciągu dnia system informatyczny był niedostępny. Protokół Miejskiej Komisji 
Wyborczej z wyborów do Rady Miejskiej liczył 65 stron. Wielkość dokumentów jakie 
trzeba było stworzyć w całej Polsce mówi nam o tym, dlaczego system 
informatyczny, który nie miał wielkiego testowania, musiał się zawiesić. Jeśli chodzi        
o ważność głosów to wyborach do RM nieważnych głosów było trochę ponad 4%, 
jeśli chodzi o wybory Burmistrza to trochę ponad 2%. Po raz pierwszy wybory odbyły 
się w 21 okręgach wyborczych, do Rady startowało 83 kandydatów. Obwodowe 
Komisje Wyborcze spełniły swoje zadania i w przyzwoitym czasie przekazały wyniki.  
Następnie odczytał treść zaświadczeń o wyborze Radnych Rady Miejskiej Gminy                      
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia  listopada 2014 r.  Radnymi na siódmą 
kadencję  wybrani zostali wg numerów okręgów wyborczych: 
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1. Brózda Wacław 
2. Strzelecka Grażyna 
3. Sola Artur 
4. Płonka Grzegorz 
5. Mitura Waldemar 
6. Salamon Leszek 
7. Wolny Grzegorz 
8. Binda Janina 
9. Pala Jan 
10. Szczekała Józef 
11. Procek Antoni 
12. Szyp Stefania 
13. Babczyński Janusz 
14. Knopik Bogdan 
15. Szejka Jolanta 
16.  
17. Szczech Marek 
18. Strzoda Bernard 
19. Jonderko Ryszard 
20. Kapszewicz Jerzy 
21. Tesluk Izabela 

 
Gwoli wyjaśnienia dodał, że w okręgu Nr 16 wybory wygrał Pan Wiesław 
Janiszewski, jednak w związku z tym, że został również wybrany na Burmistrza,                                  
z mocy prawa mandat ten wygasa.  Żeby móc czynić jakiekolwiek działania                               
w kierunku wybrania w tym okręgu wyborczym radnego, musiało być wydane 
postanowienie przez Komisarza Wyborczego w Katowicach, o wygaszeniu mandatu 
Panu Wiesławowi Janiszewskiemu. Dlatego Rada będzie dziś obradować                              
w dwudziestoosobowym składzie. Takie postanowienie zostało wydane w dniu                    
25 listopada. Z chwilą, gdy Wojewoda Katowicki tą informacje uzyska, rozpocznie 
działanie w kierunku wyborów uzupełniających w tym okręgu. Sprawa zaczyna się od 
zera. Powoływana jest Miejska Komisja Wyborcza, Obwodowa Komisja Wyborcza                 
i zgłaszani są kandydaci. Kalendarz mówi o tym, że do takich wyborów może dojść 
najpóźniej na przełomie lutego i marca. Pogratulował wszystkim, życzył owocnej 
pracy i samych dobrych decyzji dla gminy.  
 

AAdd..  33    

ZZłłoożżeenniiee  śślluubboowwaanniiaa  pprrzzeezz  nnoowwoo  wwyybbrraannyycchh  RRaaddnnyycchh..    
Radny Antoni Procek zwrócił się do Radnych o złożenie zgodnie z ustawą              
o samorządzie gminnym ślubowania. W związku z tym po odczytaniu treści roty 
ślubowania, poprosił każdego radnego o wypowiedzenie słowa „Ślubuję”                    
i poinformował, że ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: „Tak mi dopomóż 
Bóg”. 
 

Radny Antoni Procek odczytał treść roty ślubowania: 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 
dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 
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Po odczytaniu nazwiska radni wypowiedzieli: 
1. Babczyński Janusz Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg 
2. Binda Janina  Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg 
3. Brózda Wacław  Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg 
4. Jonderko Ryszard Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg 
5. Kapszewicz Jerzy Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg 
6. Knopik Bogdan  Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg 
7. Mitura Waldemar Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg 
8. Pala Jan    Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg 
9. Płonka Grzegorz Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg 
10. Procek Antoni   Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg 
11. Salamon Leszek Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg 
12. Sola Artur   Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg 
13. Strzelecka Grażyna Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg 
14. Strzoda Bernard  Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg 
15. Szczech Marek  Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg 
16. Szczekała Józef  Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg 
17. Szejka Jolanta  Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg 
18. Szyp Stefania  Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg 
19. Tesluk Izabela  Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg 
20. Wolny Grzegorz  Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg 
 
Ad. 4     
Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Radny Antoni Procek w celu przeprowadzenia wyborów przewodniczącego, 
poprosił o powołanie komisji skrutacyjnej. Poprosił mecenasa Aleksandra 
Żukowskiego o przedstawienie informacji na ten temat.  
 
Radca Prawny Aleksander Żukowski  wyjaśnił, że po zmianie przepisów, to nie 
przewodniczący poprzedniej kadencji, a Komisarz Wyborczy  zarządza obligatoryjny  
porządek obrad, który ukonstytuowana Rada będzie realizowała. Tak więc kolejnym 
punktem jest wybór Przewodniczącego. Jest to element konieczny, z uwagi na to,                          
że  sesja ta nie może być zamknięta przez radnego seniora, gdyż nie miałby kto 
zwołać kolejnej sesji. Żeby przystąpić do skutecznego wyboru przewodniczącego 
Rady, konieczne jest powołanie komisji skrutacyjnej, która będzie odpowiadała                                                    
za prawidłowy przebieg głosowania, które w tym przypadku będzie głosowaniem 
tajnym i będzie się odbywało przy pomocy kart wkładanych do urny wyborczej.                    
Ta komisja powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby, które zostaną zgłoszone  przez 
radnych. Te osoby wyłonią spośród siebie przewodniczącego, po czym Rada 
przegłosuje skład komisji skrutacyjnej. Kandydatami na członków komisji skrutacyjnej 
powinny być osoby, które same nie będą kandydowały na stanowisko 
przewodniczącego bądź wiceprzewodniczącego. Osoby zgłoszone po powstaniu 
muszą powiedzieć czy wyrażają na to zgodę.   
 
Radny Ryszard Jonderko  zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Wolnego, który 
wyraził zgodę. 
Radny Bernard Strzoda zgłosił kandydaturę radnego Jana Pali, który wyraził 
zgodę. 
Radny Leszek Salamon zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Mitury który 
wyraził zgodę. 
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Skład Komisji Skrutacyjnej został przegłosowany jednogłośnie 20 głosami „za”. 
 

Członkowie komisji skrutacyjnej wybrali radnego Grzegorza Wolnego na 
Przewodniczącego Komisji. 
 
Radny Antoni Procek poprosił radcę prawnego o przedstawienie procedury 
zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Rady. 
 
Radca Prawny Aleksander Żukowski  wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym, wybory na Przewodniczącego Rady Miejskiej odbywają się bezwzględną 
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady,                    
w głosowaniu tajnym. Na ten moment Rada liczy 20 radnych, którzy są obecni, więc 
bezwzględna większość to 11 głosów oddanych za daną kandydaturą.  Może być 
zgłoszona dowolna ilość kandydatów i nie trzeba uzasadniać swojego pomysłu                   
na kandydata. Kandydat, który zostanie zgłoszony powinien wstać i powiedzieć czy 
wyraża zgodę.  Na tą chwilę powinna nastąpić procedura zgłaszania kandydatów,                 
a następnie zostanie przedstawiona propozycja sposobu głosowania. 
 
Radny Antoni Procek poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na  
Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
  
Radna Jolanta Szejka  zgłosiła radnego Bernarda Strzodę, uzasadniając tym,                             
że kandydat ten jest radnym już piątą kadencję, dwie kadencje był 
Wiceprzewodniczącym Rady, jest dobrym kolegą i dobrym sołtysem.  Poprosiła                 
o poparcie tej kandydatury. 
Radny Bernard Strzoda wyraził zgodę. 
 
Przegłosowano jednogłośnie 20 głosami „za” zamknięcie listy z kandydatami na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
 
Radca Prawny Aleksander Żukowski  wyjaśnił, że na kartach do głosowania 
umieszczone zostanie nazwisko kandydata, a przy nim dwa kwadraciki, jeden będzie 
oznaczony jako TAK, drugi jako NIE. Każdemu  radnemu przysługuje jeden głos, 
który może umieścić przy pomocy znaku „x” w dowolnie wybranym kwadraciku, 
wypowiadając się na tak lub na nie, za tą zgłoszoną kandydaturą. Jeżeli ktoś dokona 
dodatkowych skreśleń, zapisków na karcie do głosowania, to spowoduje, że ten głos 
będzie nieważny. Jeżeli ktoś w ogóle nie postawi znaku „x”, w którejkolwiek z  kratek, 
to będzie to oznaczało, że wstrzymał się od głosu. Jeżeli ktoś w ogóle nie  umieści 
głosu w urnie, to nie będzie brał udziału w głosowaniu. Głosowanie jest tajne.  
Następnie, pan Przewodniczący senior będzie odczytywał poszczególne nazwiska, 
wcześniej zostaną rozdane karty do głosowania, radni będą podchodzili, oddawali 
głos i wrzucali kartę do urny. Później nastąpi przerwa aby umożliwić komisji 
skrutacyjnej podliczenie głosów i przedstawienie wyników.   
 
Powyższy regulamin głosowania został przyjęty jednogłośnie 20 głosami „za”. 
 
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podliczeniu głosów Przewodniczący 
komisji skrutacyjnej radny Grzegorz Wolny odczytał protokół Komisji (załącznik do 
protokołu), stwierdzający, iż w wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Rady 
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Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w kadencji 2014 – 2018 wybrany został 
radny Bernard Strzoda. 
 
Radny Antoni Procek odczytał Uchwałę Nr I/1/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej        
w Czerwionce-Leszczynach. 
 
Radny Antoni Procek przekazał prowadzenie dalszej części obrad nowo 
wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej Bernardowi Strzodzie, gratulując 
wyboru i życząc owocnych obrad.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda pogratulował wszystkim sukcesu 
wyborczego do Rady Miejskiej oraz podziękował  w swoim imieniu  za wybór               
i zaufanie życząc wszystkim dobrej współpracy. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady Bernard Strzoda  poprosił Przewodniczącego Miejskiej 
Komisji Wyborczej pana Józefa Zaskórskiego o podejście do stołu prezydialnego                        
i wręczenie zaświadczenia  o wyborze Burmistrza Gminy i Miasta. 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej powiedział, że w Gminie i Mieście 
Czerwionka-Leszczyny na stanowisko Burmistrza kandydowało czterech 
kandydatów: pan Wacław Brózda, Pan Wiesław Janiszewski, Pan Leszek Salamon                  
i Pan Jan Tokarz. W wyborach bezpośrednich najwięcej głosów zdobył Pan Wiesław 
Janiszewski, łącznie 8671 głosów na 13 779 głosów ważnych.  
Następnie odczytał treść zaświadczenia i wręczył je Panu Burmistrzowi Wiesławowi 
Janiszewskiemu.  
 
Ad. 6  
Następnie Przewodniczący RM poprosił o złożenie ślubowania Pana Burmistrza 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego. 
 
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” 
 
Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski serdecznie pogratulował wszystkim radnym 
wyboru na radnego, Przewodniczącemu objęcie tej zaszczytnej funkcji, podziękował              
i pogratulował swoim kontrkandydatom. Podziękował tym, którzy potrafili 
pogratulować zwycięstwa i zadeklarowali, że chcą współpracy. Jest to bardzo ważne. 
Powiedział, że sztuka wygrywania jest prosta, inaczej niż sztuka przegrywania, która 
dotyczy niestety przeważnie większości.  Podziękował panu Wacławowi Bróździe                       
i panu Leszkowi Salamonowi, za chęć współpracy. Ta współpraca to nie jest tylko                                           
i wyłącznie współpraca z Janiszewskim, ale z Burmistrzem Gminy, który przez swój 
mandat społeczny  ma godnie reprezentować mieszkańców, i robić wszystko żeby ta 
gmina była jak najlepiej postrzegana i żeby mieszkańcom żyło się jak najlepiej. Od tej 
kadencji 2014-2018 rola radnego nie jest do końca rolą polityczną. To jest rola,                       
w której liderem jest każdy radny, który reprezentuje swój okręg. Po czterech latach 



6 

 

zderzycie się państwo po raz kolejny z wyborcami. To oni będą próbowali was 
ocenić, i dlatego proszę was abyście ten mandat sprawowali jak najlepiej. 
Powiedział, że jest do dyspozycji radnych i chciałby, żeby kontakty nie ograniczały 
się tylko do sesji. Najlepszym rodzajem kontaktów, są kontakty interpersonalne, kiedy 
można pewne rzeczy przedyskutować, wyjaśnić, być może nawet się wykłócić. To są 
kwestie, które zaczynamy budować od dnia dzisiejszego. Dobre jest to, że  dużym 
zaufaniem, poprzez głosowanie, cieszy się nowy Przewodniczący. Ten mandat jest 
mandatem mocnym, ale także bardzo zobowiązującym. Od dzisiaj dla 
Przewodniczącego nie ma radnego waszego i naszego. Wszyscy są radnymi Gminy         
i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Idealnie jest w gminie, gdzie każde środowisko ma 
swojego reprezentanta. I tak jest u nas. Poszczególne sołectwa i dzielnice mają 
swojego przedstawiciela. Mam nadzieję, że w procedowaniu spraw będziemy mogli 
się wznieść poza wszelkie podziały i tam, gdzie to możliwe, będziemy pozyskiwać 
środki zewnętrzne, na konkretne zadanie, które można zrealizować albo w dzielnicy 
albo w sołectwie. Wtedy, żeby tych środków nie stracić, należy o nie wspólnie 
walczyć dla nas. Dodał, że ważną rzeczą jest to, że mamy w sejmiku swojego 
radnego, Pana Grzegorza, naszego Pełnomocnika, który będzie nas reprezentował                 
i robił wszystko tak, jak dotychczas, aby maksymalna ilość środków trafiła do naszej 
gminy.   
 
 
Ad. 7 
Przewodniczący RM poprosił o wprowadzeniu zmiany do otrzymanego porządku 
obrad, polegającej na wprowadzeniu punktu dotyczącego wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, 
 
Zmiana została wprowadzona  19 głosami za i 1 głosem wstrzymującym – głosowało 
20 radnych.  
 
Ad. 8  
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 
Przewodniczący RM zapytał radnych czy do wyborów Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej skład komisji skrutacyjnej pozostaje ten sam. 
Rada jednogłośnie, 20 głosami „za”, przegłosowała taki sam skład komisji 
skrutacyjnej.  
 
Następnie Przewodniczący RM poprosił o zgłaszanie kandydatów na 
wiceprzewodniczących Rady. Poinformował, że zgodnie ze statutem Rada powinna 
liczyć trzech wiceprzewodniczących.  
 
Radna Grażyna Strzelecka zgłosiła kandydaturę radnego Grzegorza Płonki, 
uzasadniając ją tym, że pełnił  on funkcję radnego przez dwie kadencje, jest 
zaangażowany w pracę społeczną i jego działania widać na terenie całej gminy.  
Radny Grzegorz Płonka wyraził zgodę. 
Radny Ryszard Jonderko zgłosił kandydaturę radnego Antoniego Procka, który 
również jest długoletnim i zasłużonym radnym.  
Radny Antoni Procek wyraził zgodę. 
Radny Leszek Salamon zgłosił kandydaturę radnego Józefa Szczekały, który jest 
doświadczonym radnym pięciu kadencji. 
Radny Józef Szczekała wyraził zgodę.  
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Radni jednogłośnie, 20 głosami „za”, przegłosowali zamknięcie listy kandydatów na 
Wiceprzewodniczących Rady.  
 
Następnie mecenas Aleksander Żukowski  przedstawił  propozycję sposobu 
głosowania. Powiedział, że Wiceprzewodniczących Rady wybieramy również                       
w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. I każdy z radnych ma trzy 
głosy. Kandydatury na karcie do głosowania będą uszeregowane w kolejności 
alfabetycznej, obok każdego nazwiska będzie jedna kratka, w której radni będą mogli 
umieścić znak „x”. Żeby dany kandydat mógł objąć funkcję musi uzyskać minimum 
11 głosów. Głosujący nie ma obowiązku postawienia trzech znaków „x”, można 
postawić ich mniej, wtedy również głos będzie ważny.  Głos nieważny to taki, gdzie 
są postawione więcej niż trzy znaki ”x” lub inne dopiski czy poprawki. Jeżeli karta do 
głosowania nie będzie opatrzona ani jednym „x”, będzie to głos wstrzymujący.  
 
Powyższy regulamin głosowania został przyjęty jednogłośnie 20 głosami „za”. 
 
Ad. 9 
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podliczeniu głosów Przewodniczący 
komisji skrutacyjnej radny Grzegorz Wolny odczytał protokół Komisji (załącznik do 
protokołu), stwierdzający, iż w wyniku głosowania tajnego Wiceprzewodniczącymi  
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach wybrani zostali  radny Grzegorz 
Płonka, radny Antoni Procek i radny Józef Szczekała.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał Uchwałę Nr I/2/14 Rady Miejskiej                 
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. 
 
Burmistrz Wiesław Janiszewski podziękował jeszcze Miejskie Komisji Wyborczej, 
która czuwała nad wyborami. Powiedział, że Komisja procedowała od momentu 
powołania, aż do złożenie podpisów pod protokołami. Była to ustawiczna praca przez 
niemal dwa miesiące. W naszej gminie nie było najmniejszych wątpliwości, co do 
wyników wyborów, nikt ich nie kwestionował. Burmistrz podziękował Komisji za 
okazane zaufanie i wybranie na przewodniczącego pana Sekretarz GiM. Powiedział, 
że przy zderzeniu z tym, co dzieje się w skali ogólnokrajowej, u nas nie ma żadnych 
wątpliwości. Wiemy, że o wyborach decydowały  często jeden, dwa głosy. Jest                         
to bardzo ważne, gdy Komisja jest w stanie podpisać się po protokołem i nikt tego nie 
kwestionuje. Za to jeszcze raz serdecznie podziękował.  
 
Przewodniczący RM dodał, że w imieniu Rady przyłącza się do tych podziękowań, 
Rada jest pełna podziwu tego, że Komisja w Czerwionce-Leszczynach tak sprawnie 
przeprowadziła wybory.  
 
Na zakończenie Przewodniczący RM podał  informację o propozycji utworzenia 
komisji branżowych. W związku z tym, iż w poprzedniej kadencji ustalone komisje 
funkcjonowały dobrze, zaproponował  utworzenie podobnych komisji tj.:  
1) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju,  
2) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej,  
3) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu,  
4) Komisja Gospodarki Komunalnej  i Ładu Przestrzennego,  
5) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami,  
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6) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami,  

7) Komisja Budżetu i Finansów, 
oraz obligatoryjna  
8) Komisja Rewizyjna. 

 
Jeżeli radni wyrażają zgodę na utworzenie powyższych komisji branżowych, to prosi 
aby w Biurze Rady wyłożyć listy z nazwami poszczególnych komisji, i o wpisanie się 
na nie radnych chcących pracować w poszczególnych komisjach. Te zgłoszenia 
można złożyć osobiście lub telefonicznie do Biura Rady.  
 
W związku z tym, że pewne terminy nas gonią, a pewne procedury są obligatoryjne 
Przewodniczący RM zaproponował aby następna sesja odbyła się 8 grudnia                                       
o godzinie 12. Sesja ta byłaby poświęcona ukonstytuowaniu się komisji branżowych. 
Następnie podejmiemy temat związany z planem sesji na cały 2015 rok,  
uwzględnimy propozycje poszczególnych radnych i przegłosujemy terminarz sesji.  
 
Radny Artur Sola poprosił aby sesje te zwoływać na godzinę 14tą.  
 
Przewodniczący RM odpowiedział, że zostanie to uwzględnione na następnej sesji. 
Ustalimy wtedy dzień tygodnia i godzinę kolejnych sesji.  
 
Poinformował także, że radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych, które  należy 
wypełnić i oddać do 29 grudnia 2014 r. razem z informacją o sposobie i terminie 
zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia 
gminy, jeżeli taka działalność była prowadzona przed dniem wyboru. O świadczenia 
majątkowe mają zawierać stan majątkowy na dzień dzisiejszy.  
 
Ad. 10  
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady  podziękował wszystkim                 
za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.  
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz 
 
 
 
                                         
 

 Prowadzący obrady         Przewodniczący Rady 
                                 radny Antoni Procek                radny Bernard Strzoda 
 
 


