
 

 

Porządek obrad sesji w dniu  30 marca  2016 r.      DRUK  NR  214 A 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
 

   2. Wybór Sekretarza sesji. 
 

   3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 

   4. Przyjęcie protokołu NR XX/16 z sesji  z dnia  24 lutego 2016 r.  
 

   5. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

   6. Przyjęcie informacji na temat  służby więziennej, jej organizacji, misji oraz  

       miejscu w strukturach bezpieczeństwa Państwa oraz perspektywy zatrudnienia  

       w sektorze penitencjarnym. 

 

   7. Przyjęcie informacji na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami  

       komunalnymi. 

 

   8. Przyjęcia informacji na temat sprawozdania z działalności Programu  

       Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

       dla miasta Zawiercie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

 

   9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. – DRUK NR 202A,  

       i 216.   

     

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  

      Zawiercie na lata 2016 - 2027– DRUK NR 203. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie  zwolnień od podatku od nieruchomości - DRUK  

      NR 206. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

       – DRUK NR 211. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XI/64/15 Rady Miejskiej  

      w Zawierciu  z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki  

      niskoemisyjnej dla Gminy Zawiercie – DRUK NR 212. 

 

14. 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 210. 
 

 

 
 

 



 

15. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad usytuowania na terenie miasta Zawiercie miejsc  

      sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży,  

      podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5 %  

      alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu – DRUK NR 205. 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie  

      nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata –  DRUK NR 204. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany ½ udziału stanowiącego własność Gminy  

      Zawiercie w obrębie własności lokalu przy ul. Moniuszki 4/24 w Zawierciu na ½  

      udziału stanowiącego własność osoby fizycznej w nieruchomości niezabudowanej   

      o nr ew.2/9, karta mapy 19, obręb Zawiercie  - DRUK NR 207.  

 

18. 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 213A. 

 

19. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta za  miesiąc luty  2016 r. 
  
20. Odpowiedzi na interpelacje.  
 

21. Sprawy organizacyjne.  
 

22. Wolne wnioski. 
 

23. Zamknięcie sesji. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


