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W dniach od 11 lutego 2020r. do 't8 lutego 2020r. trwaty konsultacje
projektu uchwaly Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach w sprawie

zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie pzyjqcia ,,Wieloletniego programu

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-

t 
".czyny 

na laia 2OlB-2022", zmienionej uchwalq Nr U555/18 Rady Miejskiej

w czenryionce-Leszczynach z dnia 25 maja 201 8r. Podmiotami uprawnionymi

do udzialu w konsultacjach byty organizacje pozarzqdowe oraz podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o dziatalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t'j. Dz' U' 22019r',
poz. 688 zg62n. zm.\.
W ramach'konsultacji w/w podmioty miaty mo2liwo56 wyra2a6 swoje

opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzectr organizacji

wnioskowac o zorganizowanie bezpo6redniego otwartego spotkania

dotyczqcego przedmiotowej tematyki.
W Ww-okiesie 2aden podmiot nie wyrazil opinii, ani nie zlo2yl wniosku

i uwag do projektu uchwalY.
Wobet powyzszego na sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
przedstawig projekt uchwaty w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18

ifady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie

przyigcia,,Wieloletn iego prog ram u gospodarowa nia m ieszkaniowym zasobem

briiiry i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lala 2018-2022" , zmienionel uchwalq

Nr U555/18 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018r.

bez zmian.
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czyny

z dnia 20 lutego 2020 roku

z przeptowadzonych konsultacji z organizacjami pozarzqdowymi

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

ZOOgr. o dzialaino6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t'j' Dz'U

z 2O19r., poz. 688 zP62n. zm.).



Pruiekl

z dnia l9 lutego 2020 r.
Zatwierdzony przez .

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWONCE.LESZCZYNACH

z dnia 2020 t.

w sprawie wyraienia zgody na odstqpienie od pr:zetargowego trybu zawarcia umoury najmu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkl 9 lit. a ustawy z dnia I marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (t.j. Dz.U.
22019 t., poz. 506 ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz65)

Rada Miajska w Czeruionka-Leszcrynach
uchwala, co nastepuje:

s1.
vwrazi6 zgodg na odstqpienie od pzetargowego trybu zawarcia umowy narmu cz?Sci nieruchomoSci

zabudowanei, polozonej na parteze budynku pr2y ulicy Szerokiej 2 w Palowicach (44-246), nr dzialki
321122, o powezchni calkowitej 3149 m2, dla kt6rej Sed Rejonowy w Rybniku prowadzi ksiegq
wieczystq o numeze GL'IY 10010342218, stanowiqcej lokal u2ytkowy, o powiezchni u2ytkowei 149,29 m2.

s2.
Vvykonanie uchwaly powieza siq Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszc.zyny

s3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.
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