
                                                                                                                                                                                                    

Poczesna, dnia 2012-09-05 

                                                         

 

                              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 20 września 2012 roku (czwartek) o godz. 13
00 

w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna 

XX Sesję Rady Gminy  Poczesna 

          

z następującym porządkiem obrad:          

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX 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 przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2012/2013. 

7. Sprawozdanie z realizacji zadań placówek oświatowych za rok szkolny 2011/2012. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków 

Zdrowia w Poczesnej. 

9. 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, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

10. Ocena wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2012 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2012-2015. 

14.  Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2012 r. oraz 

zadań inwestycyjnych na  lata 2010-2014. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych (Kolonia 

Poczesna). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych (Kolonia 

Poczesna  GDDKiA). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Gminy Poczesna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Brzeziny-Osiedle ”.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Brzeziny Rekreacja”.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Huta Stara B”. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Nowa Wieś – węzeł”. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Młynek”. 



24. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Wrzosowa – Kamionka”. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Wrzosowa – Porąbka”. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Poczesna na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie: skargi Państwa Wiesławy i Jerzego Włodarczyk na 

Wójta Gminy Poczesna. 

28. Wnioski i zapytania radnych. 

29. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

30. Wolne wnioski i informacje. 

31. Zakończenie obrad. 

 

 

                                                        Przewodnicząca Rady 

                                                                 

                                                               mgr inż. Lidia Kaźmierczak 


