
Wykaz głosowań na sesji Rady Miejskiej  
w dniu 29.05.2020 r.  

 
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy                        

i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uchwała została przyjęta 20 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymującym” – głosowało 21 radnych. 

Wstrzymuję się:. Michał Toman. 
 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2020, uchwała została przyjęta jednogłośnie                           
21 głosami „za” – głosowało 21 radnych.   
 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych 

będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 r. dla Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, uchwała została przyjęta 

jednogłośnie21 głosami „za” – głosowało 21 radnych.   

 
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/168/20 Rady Miejskiej                           

w Czerwionce-Leszczynach z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Planu 
Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, 
uchwała została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało 21 radnych.   
 

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu części nieruchomości, uchwała została przyjęta jednogłośnie 

21 głosami „za” – głosowało 21 radnych.   

 

6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 

uchwała została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało 21 radnych.   

 
7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 

uchwała została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało 21 radnych. 

 
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnych 

służebnością przesyłu, uchwała została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – 

głosowało 21 radnych. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu                   

z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 

trybu zawarcia umowy, uchwała została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – 

głosowało 21 radnych. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu gminnych 

nieruchomości gruntowych oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 

trybu zawarcia umowy, uchwała została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – 

głosowało 21 radnych. 

11) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z kolejnym apelem do Województwa 

Śląskiego o przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 925, uchwała została przyjęta 

jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało 21 radnych. 

 


