Konarzyny, dn. 2013-11-21
Nr 0002.XXV.2013

a/a

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 dwudziestą piątą
sesję Rady Gminy w Konarzynach w dniu 29 listopada 2013 r. (piątek) 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 XXIV sesji Rady Gminy w Konarzynach.
4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
5. Informacja Dyrektora ZSP w Konarzynach o realizacji zadań oświatowych w roku
szkolnym 2012/2013.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)

Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie

Konarzyny;
b)

zatwierdzenia

taryf

za

zbiorowe

zaopatrzenie

w

wodę

i

zbiorowe

odprowadzanie ścieków;
c) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej dla celów podatku rolnego;
d) stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień
niż określone w ustawie;
e) ustalenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości;
f) zaopiniowania projektu planu aglomeracji Konarzyny;
g) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie
bezprzetargowym

bezpłatnej

umowy

użyczenia

nieruchomości

położonej

w Ciecholewach obręb geodezyjny Konarzyny;
h) "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 2014";
i) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na
terenie Gminy Konarzyny;
j) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
sfinansowanie

planowanego

deficytu

budżetowego

jednostki

samorządu

terytorialnego;
k) stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
l) zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
m) zmian w budżecie gminy na rok 2013.
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7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Konarzynach i Wójta Gminy Konarzyny
o złożonych oświadczeniach majątkowych w roku 2013.
8. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy w Konarzynach.

Podstawa do urlopowania:
Art. 25 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2013 R. POZ. 594 z późn. zm./
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