
Protokół Nr XXXII/08 
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

w dniu 30 grudnia 2008 r., 
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury 

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

Ustawowy  skład  Rady  liczy  21  radnych.  W   Sesji  brało  udział  14  radnych, 
nieobecność  usprawiedliwili  radni:  Arkadiusz  Adamczyk,  Antoni  Bluszcz,  Bogdan 
Knopik, Edward Kucharczyk, Krzysztof Rak, Józef Szczekała, Stefania Szyp.

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

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

1) ustalenia dla pracowników Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół 
w  Czerwionce-Leszczynach  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego 
i wartości jednego punktu w złotych,

2) ustalenia  dla  pracowników  niepedagogicznych  placówek  oświatowych 
Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  najniższego  wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych,

3) zmiany w uchwale budżetowej Gminy i Miasta na 2008 r.,
4) ustalenia  wykazu  wydatków,  które  nie  wygasają  z  upływem  roku 

budżetowego.
4. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
5. Odpowiedzi na  zapytania i wnioski.
6. Zakończenie.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

Ad 3
Podjęcie uchwał:

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”  - głosowało 14 Radnych. 
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1) Do  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  dla  pracowników  Zespołu 
Ekonomiczno  -  Administracyjnego  Szkół  w  Czerwionce  -  Leszczynach 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych, 
uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXII/329/08 w  sprawie  ustalenia  dla  pracowników  Zespołu  
Ekonomiczno  -  Administracyjnego  Szkół  w  Czerwionce  -  Leszczynach  
najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych, 
została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 14 Radnych,

2) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia dla pracowników niepedagogicznych 
placówek  oświatowych  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego i  wartości  jednego punktu  w złotych,uwag nie 
zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXII/330/08 w  sprawie  ustalenia  dla  pracowników  
niepedagogicznych  placówek  oświatowych  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu 
w złotych, została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 14 Radnych,

3) Do projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy i Miasta 
na 2008 r., uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXII/331/08 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej  Gminy 
i Miasta na 2008 r., została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 14 Radnych,

4) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXII/332/08 w  sprawie ustalenia  wykazu  wydatków,  które  nie 
wygasają  z  upływem  roku  budżetowego,  została  podjęta  „jednogłośnie”  - 
głosowało 14 Radnych,

 
Ad 4, 5
Zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 6
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował  wszystkim za 
udział, zaprosił na sesję uroczystą i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
insp. Alina Kuśka

Przewodniczący 
 Rady Miejskiej

      dr inż. Marek Profaska
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	insp. Alina Kuśka

