
Ogłoszenie 
Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  

(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),  

informuję Mieszkańców,  

iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  

odbędzie się  

23 października 2020 roku (piątek) o godz. 12.00  

w sali widowiskowej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego  

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja  

 
Tematyka sesji przewiduje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji. 
3. Przyjęcie protokołów z sesji  w dniu 4 i 30 września 2020 r.  
4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności. 
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych. 
6. Informacja o bieżącej korespondencji. 
7. Podjęcie uchwał:  

1)   podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy                          
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

2)   podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2020, 

3)   podjęcie uchwały w sprawie wydłużenia kadencji rad i zarządów dzielnic, zarządu 
osiedla, sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, 

4)    podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego 
„Dębieńsko 1” obejmującego obszar w obrębach Czuchów i Dębieńsko, 

5)    podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

6)    podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                             
i zagospodarowania tych odpadów, 

7)    podjęcie uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu, 

8) 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. 

9) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełku 
dotyczącej podjęcia działań mających na celu zwalczanie rośliny barszcz 
Sosnowskiego, 

10) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2023, 

11) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
gminnych służebnością przesyłu, 



12) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy (Czuchów), 

13) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy (Dębieńsko, Czuchów), 

14) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego, 

15) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu                            
nr wniosku WND-RPSL.09.01.05-24-0029/20-003 „Reintegracja i integracja stanowi 
przyszłość naszego miasta - Program Aktywności Lokalnej” finansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy partnerskiej z Fundacją IMAGO dotyczącej wspólnej realizacji 
projektu, 

16) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr 
wniosku WND-RPSL.09.01.05-24-0037/20-002 „Lokalna Strategia Reintegracji” 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Fundacją IMAGO                              
i Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Rybnickie dotyczącej wspólnej 
realizacji projektu, 

17) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr 
wniosku WND-RPSL.09.02.05-24-01E0/20-002 „Powiatowy Program Asystencki” 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Fundacją IMAGO 
i Stowarzyszeniem "OLIGOS" dotyczącej wspólnej realizacji projektu. 

8. Omówienie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny za lata 2018 – 2019. 

9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników gminnych. 
10. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej. 
11. Wolne głosy. 
12. Zakończenie. 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

         (-)  Bernard Strzoda 


