
Rada Gminy                                                                                Wąwolnica, dnia 19.10.2015r. 

Wąwolnica 

 

    

OGŁOSZENIE! 

X SESJA 

RADY GMINY WĄWOLNICA 
Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

/t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./ zwołuję  X  sesję  Rady Gminy Wąwolnica. 

Sesja odbędzie się w dniu 26 października 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy  Wąwolnica. 

Początek  sesji  o godz.  9.00. 

Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad  X Sesji Rady Gminy. 
3. Przyjęcie protokołu z  IX  sesji Rady Gminy Wąwolnica. 
4. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015r. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wąwolnica 
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wąwolnica. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wąwolnica. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wąwolnica. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wąwolnica 

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wąwolnica. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, miejscowość Rąblów cz. I. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonego do uchwalenia 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Rąblów cz. I,  

z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Wąwolnica 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, miejscowość Rąblów cz. II. 



16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonego do uchwalenia 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Rąblów cz. II,  

z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Wąwolnica 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wąwolnica 

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonego do uchwalenia 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Łopatki 
Kol./Karmanowice, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wąwolnica. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wąwolnica 

20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wąwolnica. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wąwolnica 

22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wąwolnica. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/205/14 Rady Gminy 

Wąwolnica z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica. 

24. Podjęcie uchwały uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
miejscowość Celejów. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonego do uchwalenia 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Celejów,  
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Wąwolnica. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wąwolnica 

27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wąwolnica. 

28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
29. Sprawy różne. 
30. Zamknięcie sesji. 

 
    Przewodnicząca  

Rady Gmin y Wąwolnica 

(-) Ewa Wierzbicka 

 

 


