Protokół Nr IV/18
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 28 grudnia 2018 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda dokonał otwarcia IV sesji VIII kadencji
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się w Centrum KulturalnoEdukacyjnym. Powitał Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Panią Pełnomocnik, Pana
Pełnomocnika, Panią Sekretarz, Pana Skarbnika, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
Radnych, Przedstawicieli mediów, Naczelników wydziałów, Kierowników jednostek
organizacyjnych, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic. (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.
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał 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 21 głosach „za”- głosowało 21 radnych.
Ad. 2
Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na rok 2018, Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło przedstawił propozycję zmian.
Uwag do projektu nie zgłoszono.
Uchwała Nr IV/38/18 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na rok 2018 została przyjęta 16 głosami „za” i 5 głosami „wstrzymującymi”.
Za:, Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Waldemar Mitura,
Leszek Salamon, Artur Sola, Marcin Stempniak, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef
Szczekała, Jolanta Szejka, Artur Szwed, Stefania Szyp, Michał Toman, Grzegorz Wolny.
Wstrzymuję się: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca,
Janusz Szołtysek.
Ad. 3
Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na 2019 rok, Przewodniczący RM poinformował, że przed dzisiejszą sesją
odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej, na którym
został omówiony projekt tej uchwały.
Przewodniczący Komisji Marek Szczech poinformował, że obecni na posiedzeniu Komisji
radni jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Innych uwag do projektu nie zgłoszono.

Uchwała Nr IV/39/18 sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na 2019 rok, została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za”.
Ad. 4, Ad. 5
Zgłaszanie zapytań i wniosków.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Radna Izabela Rajca zauważyła, że na poprzedniej sesji radny Artur Szwed,
w kwestii anonimowej poczty przychodzącej na urząd powiedział, że nie powinniśmy czytać
tego na sesji, że powinno to być do wglądu w Radzie Miasta. Przewodniczący RM
zdecydował, że tak będzie robił. Wg niej taki wniosek należałoby przegłosować.
Druga kwestia dotyczy Biuletynu Informacji Publicznej, w którym mało jest wiadomości na
temat radnych, nie ma do nich kontaktów, nie ma informacji w jakich komisjach radni pracują.
W ościennych miastach tj. Żory czy Rybik jest to dość przejrzyste, każdy mieszkaniec może
wejść sobie na BIP, sprawdzić sobie swojego radnego i skontaktować się z nim. Ponadto nie
ma informacji na temat zgłoszonego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Przewodniczący RM powiedział, że na te zapytania zostanie przygotowana odpowiedź
na piśmie.
Ad. 23
Przewodniczący RM poinformował, że do Biura Rady wpłynęło pismo dot. szkolenia dla
radnych pt. „Funkcjonowanie Rady Gminy/Powiatu oraz komisji rady w świetle
obowiązujących nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO). Prawa
i obowiązki radnych a jawność życia publicznego”, które odbędzie się 8 stycznia 2018 r.
Osoby zainteresowane udziałem mogą się zgłaszać do 4 stycznia 2019 r. do Biura Rady,
gdzie zostanie wypełniony odpowiedni formularz zgłoszeniowy.
Kolejna sesja odbędzie się 25 stycznia, w tygodniu przed sesyjnym, zgodnie
z harmonogramem odbędą się posiedzenia komisji branżowych Rady Miejskiej.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim
za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
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