
                           Poczesna, dnia 2018-03-07                                                                                                                                                 

Nr. URO.0002.34.2018.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 późn. zm.) 

                                               z   w   o   ł   u   j   ę 

na  dzień 22 marca 2018 roku (czwartek) o godz 1400 

w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna 

XXXIV Sesję Rady Gminy Poczesna 

 

z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII 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 zmiany uchwały Nr 285/XXXIII/18 Rady Gminy 

Poczesna z dnia 12 lutego 2018r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania  

przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Poczesna. 

8. Ocena ściągalności podatków w 2017 roku. 

9. Informacja o wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego w 2017 roku. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Poczesna na lata 2018-2029 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/XXXII/17 Rady Gminy 

Poczesna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna” na 

2018 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego  programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2023. 

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

na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy 

kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Poczesna na okręgi wyborcze                                                   

w wyborach do Rady Gminy Poczesna 

17.  Wnioski i zapytania radnych.   

18. Wolne wnioski i informacje.  

19.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

20. Zakończenie obrad. 

 

 

   

 


