Konarzyny, dn. 2012-12-14
Nr 0002.XIX.2012

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.) zwogujn
dziewintnastą sesjn Rady Gminy w Konarzynach w dniu 28 grudnia 2012 r.
(piątek) o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzndu Gminy w Konarzynach
z nastnpującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.
3. Przyjncie protokogu z obrad XPIII sesji Rady Gminy w Konarzynach.
4. Ślubowanie.
5. Zggaszanie interpelacji i zapytań radnych.
6. Podjncie uchwag w sprawach:
a) wyboru metody ustalania opgaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wysokości stawki opgaty oraz stawki za pojemnik;
b) określenia terminu, cznstotliwości i trybu uiszczania opgaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
c) wzoru deklaracji o wysokości opgaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
d) określenia szczegógowego sposobu i zakresu świadczenia usgug
w zakresie

odbierania

odpadów

komunalnych

od

wgaścicieli

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną opgatn;
e) o zmianie Uchwagy Nr I/5/2010 Rady Gminy w Konarzynach z dnia
1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i czgonków
Komisji

Rolnictwa,

Keśnictwa,

Ochrony

Środowiska,

Gospodarki i Promocji;
f) planu pracy Rady Gminy w Konarzynach na rok 2013;
g) planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2013;

cudoetu,

h) planów pracy stagych komisji Rady Gminy w Konarzynach na rok
2013;
i) przyjncia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów

Alkoholowych

i

Przeciwdziagania

Narkomanii

preliminarza wydatków na rok 2013;
j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012;
k) wprowadzenia zmian w budoecie gminy na rok 2012;
l) przyjncia wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013;
m) uchwalenia budoetu gminy na rok 2013.

7. Sprawozdanie wójta gminy z dziagalności mindzy sesjami.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania radnych.
10. Zamknincie obrad XIX sesji Rady Gminy w Konarzynach.
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