
                           Poczesna, dnia 2017-06-09                                                                                                                                                     

Nr. URO.0002.28.2017.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 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz 1300 

w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna 

XXVIII Sesję Rady Gminy Poczesna 

z następującym porządkiem obrad:   

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów z III klas gimnazjalnych. 

4. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Gminy. 

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

6. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

7. Informacja o organizacji roku szkolnego 2017/2018. 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. 

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań  inwestycyjnych w 2016 roku.  

10. Odczytanie 2 opinii RIO: 

    - o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok. 

    - o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna. 

11. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna. 

14. Raport z wyników  konsultacji w zakresie:  

projektu zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  i tłocznej wraz z 

przyłączami oraz dwóch przepompowni ścieków wraz  z infrastrukturą towarzyszącą 

(wodociąg, przyłącza wody, drogi dojazdowe, zasilanie elektroenergetyczne, 

ogrodzenie) w miejscowości Nierada ul. Targowa  i ul. Pusta , gm. Poczesna”. 

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

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Poczesna na lata 2017 - 2029. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji celowych na 

dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na 

ogrzewanie proekologiczne. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Częstochowskiemu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Częstochowskiego na zadanie drogowe. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy odnośnie zrzeczenia się 

odszkodowania za nieruchomości Gminy Poczesna, które stały się własnością Powiatu 

Częstochowskiego z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowych. 

21. Wnioski i zapytania radnych.   

22. Wolne wnioski i informacje.  

23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

24. Zakończenie obrad. 

                

                                                                                           Przewodnicząca Rady 

 

                                                                 mgr inż. Lidia Kaźmierczak                                                                  


