
                          Poczesna, dnia 2014-06-12                                                                                                                                                                  

Nr. URO.0002.35.2014.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 26 czerwca 2014 roku (czwartek) o godz. 9
00

 
w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna 

XXXV Sesję Rady Gminy  Poczesna 

z następującym porządkiem obrad:   
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów z III klas gimnazjalnych. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy. 

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

6. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.  

7. Informacja o organizacji roku szkolnego 2014/2015. 
8. Sprawozdanie z działalności Zarządcy nieruchomościami gminnymi. 

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań  inwestycyjnych w 2013 roku.  

10. Odczytanie 2 opinii RIO: 

- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok. 

- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna. 

11. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie: sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna. 

14. Podjecie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy. 

15. Podjecie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014 rok. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy Poczesna na lata 2014 - 2029. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Częstochowa pomocy finansowej na 

dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Bargły. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Poczesna. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie  strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

23. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  - strefa VII obejmująca sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment 

sołectwa Wrzosowa. 

24. Wnioski i zapytania radnych. 

25. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

26. Wolne wnioski i informacje. 

27. Zakończenie obrad. 
 
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym proszę  

o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania 

zwolnienia.  

 

            

                        Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                                 mgr inż. Lidia Kaźmierczak 


