
Porządek obrad sesji w dniu 28 września 2022 r.        DRUK NR  1095 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

2. Rozpatrzenie wniosków o wprowadzenie zmian do porządku obrad. 

 

3. Przyjęcie protokołu NR LXVII/22 z sesji z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/327/20 z dnia 24 czerwca 2020 r.  

w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Zawiercie – DRUK 

NR 1089. 

 

5. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zawiercie za I półrocze 2022 r. 

oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 

2022 r.  

 

7. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Zawiercie o zgłoszonych żądaniach, o których 

mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 

ust. 6 i 7 tejże ustawy za okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. 

 

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

NR 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073A, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 

1082, 1083, 1092. 

 

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

na lata 2022 – 2027 – DRUK NR 1084. 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Wschodniej i ul. Grunwaldzkiej – DRUK NR 

1088. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe 

Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice - etap I, 

uchwalonego uchwałą Nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 

r., zmienioną uchwałą Nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 września 2019 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/20 Rady Miejskiej  

w Zawierciu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Zawiercie – DRUK NR 1090. 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zawiercie 

nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach ewidencyjnych 4005/5, 

4005/7, 4005/9, 4005/11 o łącznej powierzchni 0,1715 ha, km. 19 obręb Kromołów  – DRUK 

NR 1086. 

 



14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie 

nieruchomości położonej w Zawierciu, karta mapy 59 obr. Zawiercie ozn. nr 70/9 o pow. 

0,1737 ha na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – DRUK NR 1087. 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie 

nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata  – DRUK NR 1085. 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. nowego podziału 

administracyjnego Gminy Zawiercie na jednostki pomocnicze - Osiedla i Sołectwa i nadania 

im statutów - DRUK NR 1091. 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Zawiercie – DRUK 

NR 1094. 

 

18. Informacja Przewodniczącej o sprawach bieżących. 

 

19. Komunikaty, wolne wnioski. 

 

20. Zamknięcie sesji. 

 


