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Protokół Nr XX/16 
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  

w dniu 29 marca 2016 r.,  
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym  

w Czerwionce-Leszczynach 
           
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XX sesji 
nadzwyczajnej VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła 
się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce. Następnie powitał wszystkich: 
Burmistrza, Pełnomocników Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika,  Radnych, gości. 
(listy obecności stanowią załącznik do protokołu).  
 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda 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 18 radnych. Nieobecna 
była radna Janina Binda, radna Izabela Tesluk oraz radny Bogdan Knopik. 
 
Ad.2 
Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło 
powiedział, że zwiększamy planowane dochody o kwotę 64.331,00 zł, o tą samą 
kwotę zwiększamy wydatki. Te zmiany w zakresie dochodów związane są                       
ze zwiększeniem kwot dochodów w udziale w podatku dochodowym                               
od osób fizycznych o 140.361,00 zł i zmniejszeniem subwencji oświatowej                                        
o 75.030,00 zł. Po tych zmianach łączna kwota subwencji oświatowej                                 
to 27.549.199,00 zł natomiast udziałów w podatku dochodowym od osób 
fizycznych 35.700.902,00 zł. Dodał, że ta sesja spowodowana jest zmianami                    
w zakresie zadań termomodernizacyjnych, natomiast w między czasie przyszło 
pismo z Ministerstwa Finansów, to też to wprowadziliśmy, żeby na koniec 
kwartału nasze kwoty planów dochodu zgadzały się z planem ministerstwa.   
Uwag do projektu nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XX/238/16 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach 
„za” – głosowało 18 radnych.  

 
2) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik 
wyjaśnił, że dopiero teraz spłynęły nam ostatnie audyty energetyczne.                                      
W  związku z tym inaczej grupujemy te zadania termomodernizacji, inaczej 
rozłożyliśmy w ramach poszczególnych grup siły, dając lepsze i słabsze projekty. 
Tą metodą w dwóch grupach znacznie sobie podwyższyliśmy punktację,                         
bo znamy jakie są kryteria oceny wniosków,  a w jednej nieznacznie, ale też. 
Wszyscy na tym zyskujemy. Dołożyliśmy tam za niewielkie pieniądze jakieś 
odnawialne źródła energii, jakąś pompę cieplną i wyszło na to, że zmieniając 
właśnie grupy, możemy na tym sporo zyskać, jeśli chodzi o punktację i ranking 
projektów. Musimy do końca miesiąca złożyć wniosek, stąd właśnie prośba                                  
o zwołanie tej sesji.  
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Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  
 

Uchwała Nr XX/239/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy                      
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - 
głosowało 18 radnych.  
 
Ad. 3 
Przewodniczący RM podziękował, że radni znaleźli czas żeby te zmiany 
przegłosować, ponieważ tym głosowaniem otwieramy możliwości o staranie się                  
o środki zewnętrzne. 
 
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               

 
 
 
       (-) Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Bernard Strzoda 


