
Porządek obrad sesji w dniu 24 listopada 2021 r.        DRUK NR  816 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 

3. Przyjęcie protokołów z sesji NR LIII/21 z dnia 27 października 2021 r., NR LIV/21 

z dnia 17 listopada 2021 r.   
 

4. Przyjęcie informacji na temat złożonych oświadczeń majątkowych. 
 

5. Przyjęcie informacji współpracy Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi 

w 2021r. 
 

6. Informacja na temat projektu budżetu miasta na 2022 r. 
 

7. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 r. – 

DRUK NR 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 813, 814, . 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Zawiercie na lata 2021 – 2027 – DRUK NR 815. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie Miasta Zawiercie w roku 222 – DRUK NR 797. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2022 – 

DRUK NR 798. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku leśnego na rok 2022 – DRUK NR 

799. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – DRUK NR 810. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt  

w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi - DRUK NR 800. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy ul. Leśnej i ul. Ignacego Paderewskiego 

– DRUK NR 775. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów położonych w rejonie  

ul. Krzywej i ul. Miejskiej – DRUK NR 786. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wychodzenia z Bezdomności dla 

miasta Zawiercie na lata 2021 – 2025 - DRUK NR 801. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zawiercie  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy 

na 2022 rok – DRUK NR 802. 



18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

stanowiącej własność Gminy Zawiercie oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 

16/29, karta mapy 46, obręb Zawiercie - DRUK NR 803. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

stanowiącej własność Gminy Zawiercie oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 

16/30, karta mapy 46, obręb Zawiercie - DRUK NR 804. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

stanowiącej własność Gminy Zawiercie oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 

424/1, karta mapy 7, obręb Łośnice - DRUK NR 805. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących 

własność Gminy Zawiercie, położonych w Zawierciu – obręb Kosowska Niwa - DRUK 

NR 806.   
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących 

własność Gminy Zawiercie, położonych w Zawierciu – obręb Kromołów - DRUK NR 

807.   
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 580/8, karta mapy 4, obręb Marciszów 

stanowiącej własność Gminy Zawiercie na nieruchomość gruntową niezabudowaną 

oznaczoną geodezyjnie jako działka o nr ew. 577/9, karta mapy 4, obręb Marciszów 

stanowiącej własność osoby fizycznej - DRUK NR 808.   
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie 

nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata - DRUK NR 809A.   

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy 

Zawiercie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 

ewidencyjnym 80 o powierzchni 0,0340 ha, k.m. 31, obręb Zawiercie – DRUK NR 811. 

 

26. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

27. Informacja Przewodniczącej o sprawach bieżących. 

 

28. Wolne wnioski. 

 

29. Zamknięcie sesji. 

 

 


