
Wykaz głosowań na sesji Rady Miejskiej  
w dniu 31.01.2020 r.  

 
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy                        

i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uchwała została przyjęta jednogłośnie 20 głosami 
„za” – głosowało 20 radnych. 
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2019, uchwała została przyjęta jednogłośnie                           
20 głosami „za” – głosowało 20 radnych.   
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 

3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2020 rok, uchwała została przyjęta 
jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych.   
Nieobecny: Stanisław Breza. 

 

4) Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do dokonania zniszczenia 
zgłoszeń kandydatów na ławników uchwała została przyjęta jednogłośnie 20 głosami 
„za” – głosowało 20 radnych.   
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 

5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu doraźnej komisji powołanej                             

do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników, uchwała została 

przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 

Nieobecny: Stanisław Breza. 

 

6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia użytku 
ekologicznego „Głębokie Doły”, uchwała została przyjęta 13 głosami „za” i 7 głosami 
„wstrzymującymi” – głosowało 20 radnych. 
Za: Henryk Fuchs, Bogdan Knopik, 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, Adam Karaszewski, Benedykt Krzyżowski, 
Grzegorz Marek, Waldemar Mitura, Izabela Rajca, Janusz Szołtysek. 
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 

7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2020 oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, uchwała została przyjęta 
jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 

8) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań                      
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny oraz miejscowych planów zagospodarowania Przestrzennego Gminy                     
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uchwała została przyjęta jednogłośnie 20 głosami 
„za” – głosowało 20 radnych. 
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 
 



9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg, uchwała została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – 
głosowało 20 radnych. 
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 

10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu, uchwała została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – 
głosowało 20 radnych. 
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 

11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej 
służebnością przesyłu, uchwała została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – 
głosowało 20 radnych. 
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 

12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych, uchwała została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – 
głosowało 20 radnych. 
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 

13) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, uchwała została przyjęta                     
15 głosami „za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – głosowało 20 radnych. 
Za: 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. 
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 

14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu                 
z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami na rzecz osób 
niepełnosprawnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – 
głosowało 20 radnych. 
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 


