
    Wąwolnica, dnia  10.12.2012r. 

 

 

 

 

Ogłoszenie ! 
XXI   SESJA 

RADY GMINY WĄWOLNICA 
 

  Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst 

jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz 1591/ zwołuję XXI Sesję  Rady Gminy Wąwolnica. 

Sesja odbędzie się w dniu  20.12.2012r. w lokalu Urzędu Gminy  w Wąwolnicy. Początek  sesji o 

godz. 8.30  

 

Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad XXI Sesji Rady Gminy. 

3. Przyjęcie protokołów  XIX i XX nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy Wąwolnica. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w   budżecie Gminy Wąwolnica na 2012 rok.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 

powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem 

sprzedaży 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wąwolnica miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Wąwolnica 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia  wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wzoru  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  

14. 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 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 

16. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie działki Nr 38/1 w miejscowości Wąwolnica. 

18. Sprawozdanie z prac Komisji stałych Rady Gminy. 

19. Sprawozdanie z prac Rady Gminy. 

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

21. Sprawy różne. 

22. Zamknięcie sesji. 

 

. 

 
     Przewodnicząca  

Rady Gminy  Wąwolnica 

      

 (-)    Teresa Janczarek 

 


