
                          Poczesna, dnia 2013-04-11                                                                                                                                                                                 

Nr. URO.0002.26.2013.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 26 kwietnia 2013 roku (piątek) o godz. 15
00 

w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna 

XXVI Sesję Rady Gminy  Poczesna 

         z następującym porządkiem obrad:   

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXV 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 działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej 

za 2012 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego 

Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2012 rok. 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2012 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę 

szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013 rok. 

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

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2013-2028. 

14. Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2013 r. oraz 

zadań inwestycyjnych na  lata 2010-2014. 

15.  Informacja o złożonych wnioskach i pozyskanych  środkach zewnętrznych  

w 2012r. oraz planowanych wnioskach na 2013 r. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości 

Brzeziny Kolonia. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Arkadiusza Jarosza na Przewodniczącą 

Rady Gminy Poczesna. 

18. Wnioski i zapytania radnych. 

19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

20. Wolne wnioski i informacje. 

21. Zakończenie obrad. 

                                                         

                                                                                          Przewodnicząca Rady 

 

                                                                 mgr inż. Lidia Kaźmierczak 


