
Rada Gminy                                                                        Wąwolnica, dnia  22. 10.2012r. 

 

 Wąwolnica  

 

OGŁOSZENIE ! 

XIX 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 1591ze zm./ zwołuję XIX Sesję  Rady Gminy Wąwolnica.  

 Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2012r. w lokalu Urzędu Gminy  w Wąwolnicy. Początek  

sesji o godz. 8.30. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Gminy. 

3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie z prac Wójta. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica. 

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

8. Podjęcie uchwały w  sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 

podatku rolnego na 2013 r. 

9. Podjęcie uchwały w  sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie Gminy Wąwolnica na rok 2013. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia 

podatku leśnego na 2013 r. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących  na terenie  Gminy Wąwolnica. 

12. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie  ścieków. 
13. W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości nr ewid. 38/1 w miejscowości Wąwolnica 

służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela 

działek nr ewid. 42/1 i 42/2 w miejscowości Wąwolnica. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.    
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Wąwolnica z 

organizacjami  pozarządowymi na lata 2013 -2015 . 
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

20. Sprawy różne. 

21. Zamknięcie sesji. 

     Przewodnicząca  

Rady Gminy  Wąwolnica 

      

   (-)  Teresa Janczarek 


