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BR.0002.36.2018        Przyłęk, dnia 16 marca 2018 r. 

 

  

 

ZAWIADOMIENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 marca 2018 r. o godz. 9
00 

 w sali narad 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku XXXVI sesję VII kadencji Rady Gminy.  

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

2. Wystąpienie pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa  Rolniczego, 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji, 

4. Wnioski i opinie stałych Komisji Rady Gminy, 

5.  Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie 

środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Przyłęk na 2019 r., 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 3 o zmianie Uchwały Nr 184/XXXII/17 w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  

w Gminie Przyłęk na 2018 r., 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 4 o zmianie Uchwały Nr 175/XXX/17 w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów, 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 5 w sprawie podziału Gminy Przyłęk na okręgi wyborcze 

oraz ustalenia ich granic numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu, 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 6 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych 

 opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Przyłęk instrumentem płatniczym, 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 7 w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania na 

 terenie gminy Przyłęk 
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12.  Rozpatrzenie projektu uchwały nr 8 w sprawie programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2018 r. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 9 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

 Gminy Przyłęk na lata 2018 – 2025, 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 10 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2018, 

15. Sprawozdanie z działalności GOPS w Przyłęku za 2017 r., 

16. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny  

w Gminie Przyłęk na lata 2016 –  2018 za rok 2017, 

17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2017 za rok 2017, 

18. Informacja o działalności międzysesyjnej, 

19. Zapytania i interpelacje, 

20. Wolne wnioski, 

21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje, 

22. Zamknięcie obrad. 

 


