
                           Poczesna, dnia 2017-10-25                                                                                                                                                   

Nr. URO.0002.31.2017.W.P 

 

            

 

 

 

 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875). 

                                               z   w   o   ł   u   j   ę 

na dzień 9 listopada roku (czwartek) o godz 1300 

w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna 

XXXI Sesję Rady Gminy Poczesna 

 

z następującym porządkiem obrad:  

           
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXX 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 2016/2017. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nieradzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 

Nieradzie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Słowiku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Słowiku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Słowiku w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Słowiku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej. 

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

transportowych na rok 2018.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 

2018 roku. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 244/XXX/17 Rady Gminy Poczesna z 

dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 185/XXIII/16 Rady Gminy Poczesna 

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

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

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Poczesna na lata 2017 - 2029. 



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 2018 rok. 

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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Poczesna do 

realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi 

priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania:9.2.Dostępne i efektywne usługi 

społeczne i zdrowotne dla poddziałania:9.2.4.Rozwój usług społecznych- wsparcie 

działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie. 

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                                                                  


