
Zawiadomienie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 listopada 2012 r. o godz. 9-ej w sali narad Urzędu Gminy  
w Przyłęku XXVII sesj ę VI kadencji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji, 

 2. Przyjęcie porządku obrad, 

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, tj. XXVI, sesji,  

 4. Wnioski i opinie Komisji Rady Gminy, 

 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – projekt nr 1 , 

 6. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – projekt nr 2 , 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyłęk  
– projekt nr 3 , 

8. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik  
– projekt nr 4 , 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty – projekt nr 5 , 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – projekt nr 6 , 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – projekt nr 7 , 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie gminy Przyłęk – projekt nr 8 , 

13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – projekt nr 9 , 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 – projekt nr 10 , 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012-2017  
– projekt nr 11 , 

16. Zapytania i interpelacje, 

17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje, 

18. Zamknięcie obrad. 
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