
               Wąwolnica, dnia  18.07.2013r. 

 

 

 

OGŁOSZENIE ! 

XXVII   SESJA 

RADY GMINY WĄWOLNICA 

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

2013, poz. 594 / zwołuję XXVII Sesję  Rady Gminy Wąwolnica. 

Sesja odbędzie się w dniu  30.07.2013r. w lokalu Urzędu Gminy  w Wąwolnicy. Początek  sesji o 

godz. 8.30  

 

Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad XXVII Sesji Rady Gminy. 

3. Przyjęcie protokołu  XXVI  sesji Rady Gminy Wąwolnica. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Wąwolnica. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Wąwolnica. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Wąwolnica. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.  

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

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiących mienie 

gminne. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 

Gminy Wąwolnica. (tekst programu ze względu na dużą objętość jest udostępniony , celem zapoznania, 

 w Urzędzie Gminy Wąwolnica, na stanowisku ochrony środowiska pok. Nr 12), 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąwolnica w 2013r. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w   budżecie Gminy Wąwolnica na 2013 rok.  

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

16. Sprawy różne. 

17. Zamknięcie sesji. 

 

    Przewodnicząca  

Rady Gminy  Wąwolnica 

      

     Teresa Janczarek 



 

Wąwolnica, dnia 18.07.2013r. 

 

 

 

 

 

Sołtysi Gminy  

Wąwolnica 

 

 

 

 

 

 Uprzejmie informuję, że  w dniu 30.07. 2013r., o godz. 8.30. , odbędzie się  

 

XXVII  Sesja Rady Gminy Wąwolnica 

  

W załączeniu przesyłam szczegółową informację dotyczącą przebiegu sesji.  

  

Proszę o zapoznanie się z jej treścią oraz przekazanie informacji  mieszkańcom 

wsi, poprzez wywieszenie na lokalnej tablicy ogłoszeń.  

 

 

     Przewodnicząca  

Rady Gminy  Wąwolnica 

    

      Teresa Janczarek 

 

 

 

 


