
                           Poczesna, dnia 2017-12-14                                                                                                                                                  

Nr. URO.0002.32.2017.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 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz 1000 

w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna 

XXXII Sesję Rady Gminy Poczesna 

 

z następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXI 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 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek 

budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, 

źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu 

finansowego, dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków 

nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 167/XXII/16 z dnia 28 listopada 2016 

roku Rady Gminy Poczesna w sprawie nadania Statutu Samorządowej 

Administracji Placówek Oświatowych w Poczesnej. 

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

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Poczesna na lata 2017-2029.   

10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2018 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Poczesna na lata 2018 – 2029.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2018rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy                                      

na rok 2018. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie planów  pracy komisji stałych Rady Gminy                                            

na 2018 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Poczesna 

16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności zebrania wiejskiego we 

Wrzosowej i podjętej uchwały z dnia 27.09.2017r. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego  programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2022. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – Strefa VII obejmująca 

sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa. 

19. Wnioski i zapytania radnych 

20. Wolne wnioski i informacje.  

21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

22. Zakończenie obrad.  

 

 


