
 
 
                          Poczesna, dnia 2016-11-14                                                                                                                                                                              

Nr. URO.0002.22.2016.E.N 

                                                                    

                                                         

                                                                              Pan(i)      

                                                  

                                                                              ....................................................................                                                                                   

                              

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 

z   w   o   ł   u   j   ę 

na dzień 28 listopada 2016 roku (poniedziałek) o godz. 13
00

 

w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna 

XXII Sesję Rady Gminy Poczesna 

 

z następującym porządkiem obrad:   

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami. 

5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

6. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu 

zimowego. 

7. Sprawozdanie z realizacji zadań placówek oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych 

jednostek organizacyjnych Gminy Poczesna. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Statutu Samorządowej Administracji 

Placówek Oświatowych w Poczesnej.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji 

Placówek Oświatowych w Poczesnej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w  podatku od środków 

transportowych na rok 2017.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości w 2017 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XXI/16 w sprawie zmian                 

w budżecie  gminy na 2016 rok. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2016 - 2030. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim 

zadania inwestycyjnego pn.” Remont istniejącego chodnika w pasie drogi 

powiatowej DP 1058S ul. Staszica w miejscowości Brzeziny Kolonia od 

skrzyżowania z ul. Wirażową – I etap ”. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały   Nr 160/XXI/16 w sprawie trybu 

prac nad projektem uchwały budżetowej. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 

art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i    

o wolontariacie na 2017 roku.  

20. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie gospodarki gruntami. 



21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna- strefa VII obejmująca 

sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  do zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna- strefa V obejmująca  

zasadniczą część sołectwa: Wrzosowa oraz fragment sołectwa Huta Stara B. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna- strefa X obejmująca sołectwa: 

Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz fragment sołectwa Poczesna.  

24. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji  

Gminy Poczesna. 

25.  Podjęcie  uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego przywrócenia województwa 

częstochowskiego. 

26. Wnioski i zapytania radnych 

27. Wolne wnioski i informacje.  

28. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

29. Zakończenie obrad.  

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym proszę  

o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania 

zwolnienia.  

 


