
                   Poczesna, dnia 2014-02-12  
Nr. URO.0002.32.2014.M.C
                                                                                                                           

Działając na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
                                                z   w   o   ł   u   j   ę

na dzień 27 lutego 2014 roku (czwartek) o godz. 11  00  
w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna

XXXII Sesję Rady Gminy  Poczesna
      
   z następującym porządkiem obrad:  
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXI 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 Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia 

w Poczesnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe 

w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Poczesna.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy 
Poczesna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

11. Informacja o działalności Rady Gminy za 2013 rok.
12. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2013 rok.
13. Sprawozdanie z pracy Urzędu Gminy za 2013 rok.
14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum  Kultury, Informacji i Rekreacji za 

2013 r. oraz informacja o programie działania na 2014 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2013 r.
16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 
w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 
dla osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 
2014-2020.

20. Informacja o realizacji  na terenie gminy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
21. Informacja o stanie przygotowania do wykonania inwestycji zaplanowanych na 2014 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 195/XXII/12 w sprawie utworzenia 

obwodów głosowania.
24. Wnioski i zapytania radnych.
25. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
26. Wolne wnioski i informacje.
27. Zakończenie obrad.
                                                                                          Przewodnicząca Rady

                                                                 mgr inż. Lidia Kaźmierczak


