Konarzyny, dn. 2012-11-21
Nr 0002.XVIII.2012

Pan/Pani
…………………………………………
………………………………………….

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję osiemnastą sesję Rady
Gminy w Konarzynach w dniu 29 listopada 2012 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali posiedzeń
Urzędu Gminy w Konarzynach z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Gminy w Konarzynach.
4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej dla celów podatku rolnego;
b) ustalenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości;
c) ustalenia opłaty targowej;
d) „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”;
e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na zadanie pn.
„wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 2512G od
miejscowości Konarzyny do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 212”;
f) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy użyczenia
nieruchomości położonej w Ciecholewach obręb geodezyjny Konarzyny;
g) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konarzyny;
h)wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik;
i)określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
j) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;

k) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków;
l) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkalno – usługową, usługi sportu i
parking we wsi Konarzyny gm. Konarzyny;
m) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
n) zmian w budżecie gminy na rok 2012.
6. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
9. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy w Konarzynach.
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