
DRUK NR 25 

 

Porządek obrad sesji w dniu 27 grudnia 2018 r.         
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. – DRUK NR 20. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Miasta Zawiercie na lata 2018 - 2027– DRUK NR 21. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/13/18 Rady Miejskiej  

w Zawierciu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 

na rok 2019 – DRUK NR 27. 
 

6. Podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Blanowskiej  

i ul. Wapiennej– DRUK NR 17. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy ulicach : Bema, Smuga, 

Wyspiańskiego – DRUK NR 18. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Zawiercie – DRUK NR 16. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Zawiercie na lata 2018 – 

2033 – DRUK NR 19. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  

w zakresie dożywiania „Pomoc Gminie Zawiercie w zakresie dożywiania” na lata 2019 - 

2023– DRUK NR 22. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019 – 2023 – DRUK NR 23. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w treści uchwały  

Nr XLVIII/628/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 marca 2010 r.  

dot. Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z pobytu i usług Dziennego 

Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu – DRUK NR 24. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Zawiercie, zabudowanych na cele mieszkaniowe – DRUK NR 

26. 
 

14. Informacja Przewodniczącej o sprawach bieżących.. 
 

15. Wolne wnioski. 
 

16 . Zamknięcie sesji. 


