
                                                                              DRUK NR 161  

Porządek obrad sesji w  dniu 25 listopada 2015 r.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

  2. Wybór Sekretarza sesji. 

 

  3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

 

  4. Przyjęcie protokołu NR XV/15 Rady Miejskiej w Zawierciu  z dnia  

      28 października 2015 r.  
       

  5. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

  6. Przedstawienie informacji z przebiegu wyborów Młodzieżowej Rady Miasta  

      Zawiercie oraz Zawierciańskiej Rady Seniorów. 
 

  7. Przyjęcie informacji dotyczącej zadań realizowanych przez Gminę  

      Zawiercie w zakresie ochrony środowiska.  
  

 

  8. Przyjęcie  informacji na temat przygotowania Gminy Zawiercie do akcji  

      „zima”.   

 

  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2015 r. – DRUK  

      NR 141. 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  

      Miasta Zawiercie  na lata 2015 – 2027 - DRUK NR 142. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

      obowiązujących na terenie miasta Zawiercia w roku 2016 – DRUK NR 143.  

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok  

      2016 – DRUK NR 144.  

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na  

      rok 2016  – DRUK NR 145. 
 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów od osób fizycznych  

      na rok 2016 - DRUK NR 146. 

 

 

 



15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków  

      transportowych obowiązujących na terenie miasta Zawiercia na rok 2016  –  

      DRUK NR 147. 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku leśnego na 2016 rok –   

      DRUK NR 148. 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności  

      pieniężnych z tytułu opłaty skarbowej, określenia inkasentów i wysokości  

      wynagrodzenia za inkaso – DRUK NR 149. 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji deklaracji na  

      podatek leśny – DRUK NR 150. 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji deklaracji  

      na podatek rolny – DRUK NR 151. 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji deklaracji na  

      podatek od nieruchomości – DRUK NR 152.  

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom  

      fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne  

      służące ochronie środowiska – DRUK NR 153. 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury  

      dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem  

      i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania  – DRUK  

      NR 154. 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu „Ochrony środowiska  

      dla miasta Zawiercie do 2019 roku z uwzględnieniem perspektywy do 2024  

      roku” – DRUK NR 155. 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  

      na terenie Gminy Zawiercie – DRUK NR 156. 

 

25. Podjęcie uchwały 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 157. 

 

 



26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy  

      Zawiercie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  

      prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok – DRUK  

      NR 159. 

  

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe  

      wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata –  

      DRUK NR 158.  

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości opracowania  

      -  Kompleksowej analizy wraz z opracowaniem koncepcji modelu  

      funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gminie Zawiercie – DRUK  

      NR 160. 

 

29. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta za miesiąc październik 2015 r. 

 

30. Odpowiedzi na interpelacje.  

 

31. Sprawy organizacyjne. 

 

32. Wolne wnioski. 

 

33. Zamknięcie sesji. 
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