
Wykaz głosowań na sesji Rady Miejskiej  
w dniu 24.04.2020 r.  

 
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy                        

i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uchwała została przyjęta 18 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymującym” – głosowało 19 radnych. 
Wstrzymuję się: Marcin Stempniak. 
Nieobecny: Stanisław Breza, Michał Toman. 

 
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny na rok 2020, uchwała została przyjęta jednogłośnie                           
19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.   
Nieobecny: Stanisław Breza, Michał Toman. 

 
3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej 

projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne 

źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu 

państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny                          

na zadanie polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków 

pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii                 

i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 

4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, stanowiącego załącznik do uchwały                      

nr XII/129/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 października 2019 

r., uchwała została przyjęta jednogłośnie19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.   

Nieobecny: Stanisław Breza, Michał Toman. 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej                                
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014r., poz. 6756 ze zm.), uchwała 
została przyjęta jednogłośnie19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.   
Nieobecny: Stanisław Breza, Michał Toman. 
 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym, uchwała została przyjęta jednogłośnie 

19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.   

Nieobecny: Stanisław Breza, Michał Toman. 

 

6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty                         

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

uchwała została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.   

Nieobecny: Stanisław Breza, Michał Toman. 

 
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-

Leszczynach Nr XLII/485/17 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju                        
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących                       
w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-2021”, uchwała 
została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych. 
Nieobecny: Stanisław Breza, Michał Toman. 


