
 

Porządek obrad sesji w dniu  23 grudzień 2015 r.      DRUK  NR 174 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
 

  2. Wybór Sekretarza sesji. 
 

  3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 

  4. Przyjęcie protokołu NR XVI/15 z sesji z dnia 25 listopada 2014 r.  
 

  5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. DRUK NR 

      166. 

 

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  

       Miasta Zawiercie na lata 2015 – 2027 – DRUK NR 162. 

 

  8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XVI/133/15 Rady Miejskiej  

      w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek  

      opłaty targowej na rok 2016  - DRUK NR 170.  

 

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/134/15 Rady Miejskiej  

     w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów  

     od osób fizycznych na rok 2016 – DRUK NR 171. 

  

10. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia  warunków, trybu udzielania i  

      rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu – DRUK NR 168. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół   

      niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych  

      placówek oświatowych prowadzonych na terenie  gminy Zawiercie oraz trybu  

      i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji 

      – DRUK NR 169. 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe   

      wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata  

      -  DRUK NR 163. 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe   

      wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata  

      -  DRUK NR 164. 

 



 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe   

      wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata  

      -  DRUK NR 165. 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej  

      w Zawierciu  oraz określenia ich składów liczbowych – DRUK NR 172. 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji  

      Rady Miejskiej w Zawierciu – DRUK NR 167.  

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Zawierciu na  

      2016 r.– DRUK NR 173. 
 

18. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta za listopad 2015 r. 
  

19. Odpowiedzi na interpelacje.  
 

20. Sprawy organizacyjne.  
 

21. Wolne wnioski. 
 

22. Zamknięcie sesji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Porządek obrad sesji w dniu  23 grudzień 2015 r.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
 

  2. Wybór Sekretarza sesji. 
 

  3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 

  4. Przyjęcie protokołu NR XVI/15 z sesji z dnia 25 listopada 2014 r.  
 

  5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.  

 

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  

       Miasta Zawiercie na lata 2015 – 2027. 

 

  8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XVI/133/15 Rady Miejskiej  

      w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek  

      opłaty targowej na rok 2016.  

 

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/134/15 Rady Miejskiej  

     w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów  

     od osób fizycznych na rok 2016. 

  

10. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia  warunków, trybu udzielania i  

      rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół   

      niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych  

      placówek oświatowych prowadzonych na terenie  gminy Zawiercie oraz trybu  

      i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji. 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe   

      wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe   

      wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 

 

 



 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe   

      wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej  

      w Zawierciu  oraz określenia ich składów liczbowych. 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji  

      Rady Miejskiej w Zawierciu.  

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Zawierciu na  

      2016 r. 
 

18. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta za listopad 2015 r. 
  

19. Odpowiedzi na interpelacje.  
 

20. Sprawy organizacyjne.  
 

21. Wolne wnioski. 
 

22. Zamknięcie sesji. 
 

 

 


