
Porzadek obrad sesii w dniu 30 sfycznia 2023 r. DRUK NR 1198

1. Otwarcie sesji i strvierdzenie jej prawomocnodci.

2. Rozpat;rzenie wniosk6w o wprowadzenie zrnian do porz4dku obrad.

3. Przyjgcie protokol6w: NR L)Oil/22 z sesji z dnia 29 listopada 2022t., NR L)OilV22
z nadzwyczajnej sesji z dnia 12 grudnia 2022r., NR LYilV2z z sesji z dnia 28 grudnia
2022r., NR L)OCY 123 z rcdantyczajnej sesji z dnia 10 stycnia 2023r.

4. Podjgcie uchwal w sprawie przekazania Srodk6w finansowych na Wojew6dzlci Furdusz
Wsparcia Policji Komendy Wojew6dzkiej w Katowicach na realtzacjg zadanta
pn.:"Dofinansowanie zakupu samochodu sluZbowego na potrzeby Komendy Powiatowej
Policji w Zawierciu" - DRUK NR 1 189.

5. Podjgcie uchwal w sprawie przekazania w 2023 roku 6rodk6w fu1ans6v/ysh ag
Wojew6dzki Fundusz Wsparcia Paristwowej Shazy Po2:amej w Katowicach,
z przeznacznniem na realizacjg zadania pn.:"Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo

- gafniczego dia Komendy Powiatowej Panstwowej StraZy Po2amej w Zawierciu" - DRIIK
NR 1190.

6. Podjgcie uchwal w spmwie wprowadzenia znian w budzecie miasta na 2023 r. - DRUK
NR 1187, 1188, 1196.

7. Podjgcie uchwaty w sprawie ustalenia stawki za I km przebiegu pojazdrl uwzglgdnianej
prry obliczeniu zwrotu rodoicom koszt6w przewozu dzieci, mlodzie2y, uczri6w oraz
rodzic6w - DRIIK NR 1 197.

8. Podjgcie uchwaly w sprawie zbycia nieruchomofci gruntowej niezabudowanej stanowiqcej
wiasnoSC Gminy Zawiercie oznaczonej geoderyjnie jako dzialka o nr ew' 788/37, obrgb
Kosowska Niwa pr4 uI. Pnepidrczq - DRLJK NR I191.

9. Podjgcie uchwaly w sprawie zbycia nieruchomo6ci gruntowej niezabudowanej ganowi4cej
wlasnoii Gminy Zawiercie oaaczonej geoderyjnie jako dzialka o nr ew. 788/36, obrgb
Kosowska Niwa przy ul. Szpak6w - DRUK NR I 192.

10. Podjgcie uchwaty w sprawie nieodplatnego nabycia na rzecz Gminy Zatviercie
nieruchomoSci omaczonej geodezyjnie jako dzialka o numerze ewidencyjnym 20/21,km. 1,

obrgb Lo6nice oraz nieruchomo5ci oznaczonej geodezyjnie jako dzialki o numerach
ewidencyjnych 22/7 , 22/9/ k.m., obrgb tr-odnice - DRTIK NR 1 1 93.

1 1. Podjgcie uchwaly w sprawie nieodplatnego nabycia na necz Gminy Zatviercie
nieruchomoSci oznaczonej geodezyjnie jako dzialka o numerze ewidencinym 200/166 o
powierzchni 0,0439 ha, k.m. 2, obrgb Kromol6w - DRUK NR 1 194.

12. Podjgcie uchwaly w sprawie nieodplatnego nabycia na rzncz Gminy Zawiercie
nieruchomoSci onnczonej geodezyjnie jako dzraka o numerze ewidencyjnym 4172/42, km.
20, obrgb Tereny PrzyL4czone z Kromolowa - DRUK NR i 195.



13. Przyjgcie informacji na temat realizacii program6w dotycz4cych: wyplat dodatku
wgglowego, zapotrzebowania, dystrybucji, sprzedazy wggla.

i4. Sprawozdanie z dzialalno$ci Prezydenta Miasta w okresie migdzysesyjnym.

15. Infomracja Przewodnicz4cej o sprawach bieZ4cych.

16. Komunikaty, wolne wnioski.

17. Zamkniecie sesii.


