
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 31 grudnia 2012 r. o godz. 9-ej w sali narad Urzędu Gminy  
w Przyłęku XXVIII sesj ę VI kadencji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji 

 2. Przyjęcie porządku obrad 

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

4. Wnioski i opinie Komisji Rady Gminy 

5. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2013 rok: 

a) opinia RIO w Warszawie – Zespół w Radomiu o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęku projekcie uchwały 

budżetowej na 2013 rok 

b) opinia RIO w Warszawie – Zespół w Radomiu o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2013-2020 

c) informacja Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu Gminy na 2013 r. 

d) dyskusja 

e) podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2013 – projekt nr 1  

f) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2020 – projekt nr 2  

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku – projekt 3  

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 

4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 

na terenie Gminy Przyłęk – projekt nr 4  

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

– projekt nr 5  

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz 

ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata – projekt nr 6  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2012 r. – projekt nr 7  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012-2017  

– projekt nr 8  

12. Zapytania i interpelacje 

13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

14. Zamknięcie obrad. 

 

       Przewodniczący Rady Gminy 

       /-/Wojciech Szmajda 


