
Porządek obrad sesji w dniu 25 sierpnia 2021 r.        DRUK NR  723 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 

3. Przyjęcie protokołu z sesji NR XLVIII/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.   
 

4. Przyjęcie informacji na temat realizacji zadań Gminy w zakresie opieki społecznej. 

 

5. Przyjęcie informacji na temat – strefa SAG „A” – nowi inwestorzy, zainteresowanie strefą, 

podpisanie listów intencyjnych. 

 

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

NR 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 704, 

705, 706, 715, 719, 722. 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie  

na lata 2021-2027 – DRUK NR 703. 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie i nadania jej 

statutu oraz uchylenia uchwały NR XLVIII/589/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia  

30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie i nadania jej 

statutu – DRUK NR 721. 

 

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

komunalnymi – DRUK NR 718. 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 

raz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Zawiercie – DRUK NR 717. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy 

Zawiercie obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, 

z jakich mogą być wykonane – DRUK NR 716. 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zawiercie dla obszarów położonych przy ul. Hutniczej i ul. Juliusza Słowackiego – DRUK NR 

708. 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w przedmiocie nadania urzędowej 

nazwy dla obiektu fizjograficznego „Potok Blanówka” – DRUK NR 709. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości – DRUK NR 707. 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Szlachecka drodze położonej w Zawierciu 

- sołectwo Skarżyce - DRUK NR 720. 

 



16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy 

Zawiercie na lata 2021 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji – DRUK NR 710. 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej 

własność Gminy Zawiercie oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 1532/8, karta mapy 

5, obręb Blanowice przy ul. Stanisława Wyspiańskiego – DRUK NR 711. 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych 

stanowiących własność Gminy Zawiercie oznaczonych geodezyjnie jako działki o nr ew. 

1095/25, karta mapy 7, obręb Zawiercie przy ul. Podmiejskiej – DRUK NR 712. 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej 

własność Gminy Zawiercie oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 214, karta mapy 47, 

obręb Zawiercie – DRUK NR 713. 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Zawiercie 

wynoszącego 208433/581894 części we współwłasności nieruchomości gruntowej 

zabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. Emila Zegadłowicza 6, oznaczonej geodezyjnie 

jako działka o nr ew. 16/1, karta mapy 53, obręb Zawiercie na rzecz jej współwłaściciela  

– DRUK NR 714. 

 

21. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 
 

22. Informacja Przewodniczącej o sprawach bieżących. 
 

23. Wolne wnioski. 
 

24. Zamknięcie sesji. 
 
 


