
                                                                                                      Poczesna, dnia 2008-05-05
Nr 0052/17/08
                                                                Pan (i)
                                                                
                                                                .........................................................................

                                                                ......................................................................... 

               Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 

 z   w   o   ł   u   j   ę
                               na dzień  19 maja 2008 roku (poniedziałek)      o godz. 13-tej  

w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna
                                            XVII Sesję Rady Gminy w Poczesnej
z następującym porządkiem obrad:            
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 
6. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Poczesnej 

z siedzibą w Hucie Starej B w 2007 r.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej w 2007 r.
8. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy.
9. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Częstochowa w realizacji 

transportu zbiorowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XIV/08 Rady Gminy w 

Poczesnej z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 
2008 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Poczesna do Stowarzyszenia 

-Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic”.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Twoja szansa. 

Promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna” w ramach Priorytetu VII, Działania 
7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

15. Możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach użyteczności 
publicznej na terenie gminy.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wykazu nieruchomości przeznaczonej do 
nabycia.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pod nazwą 
„System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Częstochowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych.

19. Wnioski i zapytania radnych.
20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zakończenie obrad.

           Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy celem 
uzyskania zwolnienia.


