
 

 

URO.0002.36.2022.W.P.                    Poczesna, dnia 2022-03-15                                                                                                                                             

 

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

(Dz. U. z 2022 r., poz. 559)  

z   w   o   ł   u   j   ę 

na dzień 29   marca  2022 roku (wtorek) o godz. 1530 

w sali nr 16.0 Urzędu Gminy Poczesna 

XXXVI Sesję Rady Gminy Poczesna 

z następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.                                                            

3.  Przyjęcie protokołu z XXXIII,  XXXIV, XXXV Sesji Rady Gminy. 

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

5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

6. Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych na terenie gminy.  

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok.                                       

Informacja o planie działań na rok 2022. 

8. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Poczesna na lata 2022-2029.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z 

przeznaczeniem  na zakup radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Poczesnej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami   bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poczesna”  na 2022 rok.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 139/XVIII/20 Rady Gminy Poczesna  z dnia  

18 czerwca 2020r. w sprawie  nadania  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Poczesnej. 

15. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Poczesna na lata 2021-2025. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 251/XXXIII/21 Rady Gminy Poczesna z dnia  

21 grudnia 2021 roku. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

ochotniczych straży pożarnych. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami 

rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości  Zawodzie oraz Kolonia Borek.  

20. Wolne wnioski. 

21. Odpowiedzi na wnioski. 

22. Zakończenie obrad. 

 W najwyższej trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców ze względu na  Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii   i 
ograniczenia w dostępie do budynku Urzędu Gminy Poczesna  proszę osoby zainteresowane   o 
nieprzychodzenie na sesję, lecz oglądanie jej przebiegu w Internecie pod adresem : 
http://poczesna.pl/sesja 
                                                                                             Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                                                Iwona Choła 

 

  

http://poczesna.pl/sesja

