
 

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 29 października 2013 r. o godz. 9-ej  

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku XXXVIII sesj ę VI kadencji Rady Gminy. Proponowany 

porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji; 

 2. Przyjęcie porządku obrad; 

 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich, tj. XXXVI i XXXVII, sesji; 

 4. Przedstawienie informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2012 r. przez 

Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Urzędy Skarbowe w Zwoleniu i Lipsku; 

5. Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych z terenu gminy Przyłęk za rok szkolny 

2012/2013;  

6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Narkomanii;  

7. Informacja Wójta Gminy o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności  

oraz praca społecznie użyteczna i zapoznanie z opinią Prezesa Sądu Rejonowego; 

8. Wnioski i opinie stałych Komisji Rady Gminy;  

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 

zwolnień, w tym podatku – projekt nr 1; 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej – projekt nr 2; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru  

– projekt nr 3; 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – projekt nr 4; 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii – projekt nr 9 ; 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – projekt nr 8; 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

– projekt nr 10; 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 

 – projekt nr 5;  

17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013  

 – projekt nr 6; 



18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad 

korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Przyłęk – projekt nr 7; 

19. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy; 

20. Zapytania i interpelacje; 

21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

        

Przewodniczący Rady Gminy 

        
       /-/ Wojciech Szmajda  
Przyłęk, dnia 21.10.2013 roku 


