
                          Poczesna, dnia 2013-03-12                                                                                                                                                                                  

Nr. URO.0002.25.2013.M.C 

                                                                                                                            

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 27 marca 2013 roku (środa) o godz. 9
00 

w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna 

XXV Sesję Rady Gminy  Poczesna 

         z następującym porządkiem obrad:   

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy. 

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

5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

6. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  

w gminie Poczesna na lata 2013-2015. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w  Rodzinie na lata 2013-2015. 

9. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2012 r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2013 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy Poczesna. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  222/XXIV/13 Rady Gminy Poczesna  

z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości. 

15. Ocena działalności gminy w zakresie upowszechniania kultury i sportu za 2012 rok 

z tytułu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2013-2028. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

19. Ocena ściągalności podatków w 2012 r. 

20. Informacja o wykorzystaniu środków z funduszu  sołeckiego w 2012 r. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki. 

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 


