
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  
24 września 2010 r. (piątek) o godz. 10.00 

w sali Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2.

Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 3 września 2010 r.
3. Sprawozdanie  Burmistrza  G  i  M  z  realizacji  uchwał  Rady  Miejskiej 

i działalności.
4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmian w uchwale budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na 2010 rok,
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących 

od dnia 1 stycznia 2011 r.,
3) określenia  wzorów  formularzy  informacji  i  deklaracji  na  podatek  od 

nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 r.,
4) zwolnień w podatku od nieruchomości,
5) wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  zobowiązania  w  zakresie  podjęcia 

remontu  o  wartości  przekraczającej  granicę  ustaloną  corocznie  przez 
Radę Miejską,

6) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zabrze,
7) zmiany  uchwały  nr  XLV/538/10  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-

Leszczynach  z  dnia  29  stycznia  2010r  w  sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej  Województwu  Śląskiemu  reprezentowanemu  przez  Zarząd 
Województwa  Śląskiego  z  przeznaczeniem  na  realizację  zadań  na 
drogach wojewódzkich,

8) określenia  jednostek  budżetowych,  które  gromadzą  dochody  na 
wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz 
sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków 
nimi  finansowanych,  dokonywania  zmian  w  tym  planie  oraz  ich 
zatwierdzania,

9) przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 
2007–2009 dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

10) przyjęcia „ Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na lata 2010–2013 z perspektywą na lata 2014 –
2017”, „Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji  Planu Gospodarki 
Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2010–2013 
z perspektywą na lata 2014–2017 ,



11) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty 
od ceny lokalu mieszkalnego przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
na rzecz ich ówczesnych najemców,

12) wyrażenia  zgody  na  nabycie  na  rzecz  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa,

13) wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  gruntowej  oddanej 
w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego,

14) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  obciążenie  nieruchomości  gruntowej 
służebnością drogową,

15) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej,

16) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej,
17) zmiany uchwały nr XXXIV/362/09 z dnia 27 lutego 2009 r.  w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szczejkowice,
18) zmiany uchwały nr XXXIV/363/09 z dnia 27 lutego 2009 r.  w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Palowice,
19) przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie 

oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  dla  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na lata 2010 – 2015,

20) określania   trybu  i  sposobu  powoływania  i  odwoływania  członków 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w  Rodzinie  oraz  szczegółowych  warunków  jego  funkcjonowania  na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

21) zmiany  Uchwały  Nr  III/12/2002  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-
Leszczynach z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

22) wydania  zgody  na  oddanie  lokalu  użytkowego  w  najem  na  czas 
określony  oraz  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu 
zawarcia umowy,

23) wyrażenia  zgody na oddanie  części  pomieszczenia  w najem na czas 
określony  oraz  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu 
zawarcia umowy,

24) wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem 
dotychczasowemu najemcy (SP Książenice),

25) wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem 
dotychczasowemu najemcy (ZS 5),

26) wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem 
dotychczasowemu najemcy (ZS 3).

7. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
8. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
9. Odpowiedzi na  zapytania i wnioski.

10. Zakończenie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
       (-)  dr inż. Marek Profaska


