
                           Poczesna, dnia 2018-04-12                                                                                                                                                

Nr. URO.0002.35.2018.W.P 

 

            

 

 

 

                             Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) 
 

z   w   o   ł   u   j   ę                                                                                                                    

na dzień 26 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 1300 

w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna 

XXXV Sesję Rady Gminy Poczesna 

 

 

z następującym porządkiem obrad:   

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między sesjami. 

5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

6. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 

7.  Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy. 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2017 roku. 

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum  Kultury, Informacji i Rekreacji za 

2017 rok oraz informacja o programie działania na 2018 rok. 

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej  

za 2017 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego 

Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2017 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  

w Poczesnej. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Poczesna na lata 2018-2029. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/XXXII/17 Rady Gminy Poczesna 

z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Śląskiego do prowadzenia 

zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w gminie Poczesna 

– etap V”. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Poczesna. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Poczesna na stałe obwody głosowania 

oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

20. Wnioski i zapytania radnych.   

21. Wolne wnioski i informacje.  

22.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

23. Zakończenie obrad. 

 


