

Postanowienie Nr XXIII/05
Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie zwołania XXIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 

                         Na podstawie art.20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001 r., poz.1591 z późn. zm.)  z  w  o  ł  u  j  ę   

XXIII sesję zwyczajną Rady Gminy  Wręczyca Wielka

Proponuję następujący porządek obrad:
1.	Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.	Przedstawienie porządku obrad.
3.	Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
4.	Interpelacje i  wnioski.
5.	Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.	Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na ostatniej sesji.
7.	Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
8.	Podjęcie uchwał w sprawach różnych:
	w sprawie wyrażenia zgody na kupno gruntu pod pompownie dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Truskolasach 
	w sprawie wyrażenia zgody na kupno gruntu pod poszerzenie i przedłużenie drogi d-1083 w Truskolasach 
	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
	w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na I pół. 2006 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2006-2013
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2013
	w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.
	w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borowem
	w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Truskolasy – etap II
	w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę, remont i modernizację dróg
w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006
9.  Uchwalenie budżetu gminy na 2006 rok:
	projekt uchwały budżetowej 
	opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
	opinia i wnioski  Komisji Rady Gminy do projektu budżetu
	stanowisko Wójta Gminy do opinii i wniosków Komisji
	podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

10.   Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
11.   Zamknięcie obrad  XXIII sesji zwyczajnej Rady Gminy.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w  dniu 29 grudnia 2005 r.
o godz.13.00-tej w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej 


                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                mgr Andrzej Ryś


