
                          Poczesna, dnia 2017-01-26                                                                                                                                                                              

Nr. URO.0002.24.2017.E.N 

                                                                                                                            

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 9 luty 2017 roku (czwartek) o godz. 13
00

 

w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna 

XXIV Sesję Rady Gminy Poczesna 

z następującym porządkiem obrad:   

 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2.Przyjęcie porządku obrad.  

3.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy. 

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

5.Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów  naboru do klas pierwszych szkół 

podstawowych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Poczesna  do postępowania 

rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów 

dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych na terenie Gminy Poczesna. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez 

przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Poczesna. 

9.Podjecie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Poczesna. 

10.Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych na 

terenie gminy.  

11.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok. 

12.Informacja o realizacji  na terenie gminy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. 

13.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2017 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 183/XXIII/16 Rady Gminy Poczesna 

z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok. 

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Poczesna na lata 2017 - 2029. 

17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych 

na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy 

kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej. 

18.Podjęcie uchwały w spawie zaopiniowania ceny wywoławczej w przetargu na zbycie 

nieruchomości gminnych. 

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Częstochowskiemu. 

20.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Częstochowskiego do prowadzenia 

zadania pn.„Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej  nr 1058S na odcinku Brzeziny 

Kolonia (ul. Staszica)- Wrzosowa gm. Poczesna”. 

21.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 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 

2017  rok.  

22.Wnioski i zapytania radnych.   

23.Wolne wnioski i informacje.  

24.Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

25.Zakończenie obrad. 

 

 
                                                                    Przewodnicząca Rady 

 

                                                                 mgr inż. Lidia Kaźmierczak 

                                                                  


