
  
Poczesna, dnia 2011-11-09

 
                                                        
                              Działając na podstawie art.20 ust.1 i 3 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 23 listopada 2011 roku (środa) o godz. 13  00  
w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna
XIII Sesję Rady Gminy  Poczesna

         
z następującym porządkiem obrad:            

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XI, XII 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 opłat za świadczenia dodatkowe udzielane 

przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina. 
7. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu 

zimowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2012 rok.
10.  Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2011 r. oraz 

zadań inwestycyjnych na lata 2010-2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie zadań 

inwestycyjnych.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2011-2014.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości. (dot. m. Brzeziny Nowe) 
16.Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości. (dot. m. Huta Stara A)
17.Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości. (dot. m. Korwinów)
18.Podjęcie uchwały w sprawie: rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu 

położonego w m. Kolonia Poczesna, ul. Bociania Górka.
19. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiany nieruchomości na mieszkanie komunalne.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do 

spraw opracowania zmian w statutach jednostek pomocniczych.
21.Podjęcie uchwały w sprawie: zakazu sprzedaży oraz zakazu używania w miejscach 

publicznych na terenie Gminy Poczesna petard oraz środków pirotechnicznych 
i ogłuszających, działających na podobnych zasadach.

22. Wnioski i zapytania radnych.
23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
24. Wolne wnioski i informacje.
25. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady
mgr inż. Lidia Kaźmierczak




