
Porządek obrad sesji w dniu  27 kwietnia 2016 r.      DRUK  NR  230A 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
 

2.  Wybór Sekretarza sesji. 
 

3.  Zatwierdzenie porządku obrad. 
 

4.  Przyjęcie protokołu NR XXI/16 z sesji  z dnia  30 marca 2016 r.  
 

5.  Interpelacje i zapytania radnych. 
 

6.  Przyjęcie informacji na temat Strategii Rozwoju Miasta. 
 

7.  Przyjęcie informacji na temat pozyskiwania środków zewnętrznych. 
 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  

     Zawierciańskiemu na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa chodnika  

     o długości  ok. 150 mb wraz z poszerzeniem   i wybrukowaniem jezdni w obrębie  

     przystanków autobusowych przy drodze 1725S pomiędzy ulicą Jurajską  

     i Dworską” - DRUK NR 220.             
 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  

     Zawierciańskiemu na realizację zadania publicznego pn.: „Zagospodarowanie  

     terenu na skrzyżowaniu ul. Oświatowa i Borowa w Zawierciu”  - DRUK NR 221.             
 

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. – DRUK NR  217.   

     

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  

      Zawiercie na lata 2016 - 2027– DRUK NR 218. 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za przewóz osób środkami  

      komunikacji miejskiej wykonywanymi przez Zakład Komunikacji Miejskiej  

      - DRUK NR 227. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad stosowania ulg za przewóz osób  

      środkami komunikacji miejskiej wykonywanymi przez Zakład Komunikacji  

      Miejskiej w Zawierciu – DRUK NR 228. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu przewozu osób i bagażu  

      ręcznego pojazdami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu” – DRUK  

      NR 229.    
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz  

      wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadania polegającego na likwidacji  

      azbestu na terenie Gminy Zawiercie w 2016 r. w ramach programu priorytetowego  

      „ SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej  

      realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających  

      azbest” finansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

      i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

      i Gospodarki Wodnej - DRUK NR 224. 
 



16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki  

      niskoemisyjnej dla Gminy Zawiercie” – DRUK NR 225. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XVI/144/15 Rady Miejskiej  

      w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu  

      i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  

      właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za  

      uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  

      komunalnymi – DRUK NR 223. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Cerefisko położonej w Zawierciu  

      / Osiedle Stary Rynek / – DRUK NR 222 . 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie  

      nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata  – DRUK NR 226. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie  zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej  

      stanowiącej własność Gminy Zawiercie oznaczonej jako działka o nr ew. 581, karta  

      mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Kormoranów –  DRUK NR 219. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NRVII/39/15 Rady Miejskiej  

      w Zawierciu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej  

      ds. ochrony bezdomnych zwierząt na terenie miasta Zawiercie – DRUK NR 231. 
 

22. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta za  marzec 2016 r. 
  
23. Odpowiedzi na interpelacje.  
 

24. Sprawy organizacyjne.  
 

25. Wolne wnioski. 
 

26. Zamknięcie sesji. 
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