
Porządek obrad sesji w dniu 29 września 2021 r.        DRUK NR  754 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

 

3. Przyjęcie protokołów z sesji NR XLIX/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. i NR L/21 z dnia  

16 września 2021 r.  

 

4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 r.  

 

5. 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 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

  

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

NR 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 735, 736, 738, 752 i 753. 

 

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

lata 2021 – 2027 – DRUK NR 737. 

 

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

komunalnymi – DRUK NR 739. 

 

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości którzy, pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Zawiercie – DRUK NR 740. 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zawiercie o 

nazwie Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawierciu – DRUK NR 750. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej Gminy Zawiercie  

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawierciu – DRUK NR 749. 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zawiercie dla obszaru położonego przy ul. 11 Listopada - DRUK NR 744. 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar 

„A”, położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem - DRUK 

NR 742. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie  

ul. Wschodniej i ul. Grunwaldzkiej DRUK NR 745.   

 



15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie  

ul. Zbożowej - DRUK NR 743. 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Gminy Zawiercie - DRUK NR 748. 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji 

Miasta Zawiercie do zmian klimatu do roku 2030 - DRUK NR 746. 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych 

dotychczasowych dróg powiatowych: nr 1702S relacji ul. Daszyńskiego, ul. Cmentarna,  

nr 1720S relacji ul. Spacerowa, ul. Pszczelna, nr 1700S relacji ul. Dmowskiego, ul. Sikorskiego, 

ul. Leśna, nr 1701S relacji ul. Kościuszki, ul. 3 Maja, ul. Sikorskiego, nr 1705S relacji  

ul. Sienkiewicza, ul. Równa, nr 1726S odcinek relacji ul. Apteczna, ul. Stary Rynek,  

ul. 11 Listopada, ul. Piłsudskiego (do ronda na Osiedlu Żabki), położonych  w Zawierciu  

- DRUK NR 741. 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie  

z użytkowania jako drogi publicznej – DRUK NR 751.  

 

20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie 

nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata - DRUK NR 747. 

 

21. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

22. Informacja Przewodniczącej o sprawach bieżących. 

 

23. Wolne wnioski. 

 

24. Zamknięcie sesji. 

 

 

 


