
Porządek obrad sesji w dniu 28 kwietnia 2021 r.        DRUK NR  628 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 

3. Przyjęcie protokołów z sesji: NR XLII/21 z dnia 31 marca 2021 r. oraz NR XLIII/21 z dnia 

13 kwietnia 2021 r.  
 

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

publicznego w mieście Zawiercie. 
 

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

NR 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 615, 616, 624, 625. 
 

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

lata 2021 – 2027 – DRUK NR 614. 
 

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

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

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

622. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sosnowiec na działania 

związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób  

z problemem alkoholowym z terenu Gminy Zawiercie w 2021 r. – DRUK NR 627. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zawiercie dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem – DRUK NR 618. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie  

ul. Stary Rynek – DRUK NR 617. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej 

się o przyznanie dodatku mieszkaniowego – DRUK NR 621. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr VIII/42/15 Rady Miejskiej 

w Zawierciu z dnia 29 kwietnia 20215 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej 

o nazwie „Agencja Rozwoju Zawiercia” i nadania jej statutu – DRUK NR 620. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Zawiercie, położonych w Zawierciu – obręb Kosowska Niwa – DRUK NR 619. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zawiercie nieruchomości 

oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ewidencyjnym 475/2 o powierzchni 0,0526 ha, k. m. 

3, obręb Marciszów – DRUK NR 626. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości – DRUK NR 623. 
 

16. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 
 

17. Informacja Przewodniczącej o sprawach bieżących. 
 

18. Wolne wnioski. 
 

19. Zamknięcie sesji. 


