
Porządek obrad sesji w dniu 27 kwietnia 2022 r.                 DRUK NR  954 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

 

3. Przyjęcie protokołów: z sesji NR LX/22 z dnia 30 marca 2022 r. i z sesji nadzwyczajnej  

NR LXI/22 z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

 

4. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i porządku 

publicznego w mieście Zawiercie. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków na fundusz celowy dla Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Katowicach na realizację zadania pn.: „Dofinansowania zakupu 

samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu” – DRUK NR 

917. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Zawierciańskiemu na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 

17030S Zawiercie – Pomrożyce – Parkoszowice – Włodowice – sporządzenie dokumentacji – 

DRUK NR 931.  

 

7. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 r. – DRUK NR 

911, 912, 913, 914, 915, 916, 918, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 932, 933, 934, 

935, 936, 937, 947, 948, 949. 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie na 

lata 2022 – 2027 – DRUK NR 938. 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Zawierciu  

z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które 

wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska – DRUK NR 

939. 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawiercie – DRUK NR 940.  

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/37/19 Rady Miejskiej  

w Zawierciu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. Statutu 

Miasta Zawiercie DRUK NR 950. 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych 

kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2020 – 2023 DRUK 

NR 951. 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie  zasięgnięcia od  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji 

w Katowicach  informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu – 

DRUK NR 952 

 



14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu 

przez nieruchomość stanowiąca własność Gminy Zawiercie – DRUK NR 941 . 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zawiercie 

oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 52/7, karta mapy 53, obręb Zawiercie – DRUK 

NR 942. 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zawiercie 

oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 95/11, karta mapy 54 oraz 52/23 karta mapy 53, 

obręb Zawiercie – DRUK NR 943. 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej 

geodezyjnie jako działka o nr ew. 30/5, karta mapy 40, obręb Zawiercie stanowiącej własność 

Gminy Zawiercie na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka  

o nr ew. 30/6, karta mapy 40, obręb Zawiercie – DRUK NR 944. 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zawiercie prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 

ewidencyjnym 70/1 o powierzchni 0,5905 ha, k.m. 59, obręb Zawiercie – DRUK NR 945. 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej 

własność Gminy Zawiercie oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 79/166, karta mapy 

60, obręb Zawiercie – DRUK NR 946. 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania – DRUK NR 953. 

 

21. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

22. Informacja Przewodniczącej o sprawach bieżących. 

 

23. Wolne wnioski. 

 

24. Zamknięcie sesji. 


