


Postanowienie Nr XXVIII/06
Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 14 września 2006 r.

w sprawie zwołania XXVIII 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   

XXVIII sesję zwyczajną Rady Gminy  Wręczyca Wielka

Proponuję następujący porządek obrad:

1.	Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.	Przedstawienie porządku obrad.
3.	Wręczenie listu gratulacyjnego Panu Sławomirowi Ogłaza, wicemistrzowi świata juniorów       w Taekwon-Do.
4.	Przyjęcie protokołów  z sesji z dnia 4 i 18 lipca 2006 r.
5.	Interpelacje i  wnioski.
6.	Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7.	Informacja z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w okresie od 4 lipca 2006 r.
8.	Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na sesji w dniu 4 i 18 lipca 2006 r.
9.	Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 4 lipca 2006 r.
10.	Przedstawienie informacji:
	Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Wręczyca Wielka za 2005 rok oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji,
	Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek  organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta – za 2005 rok

11.	Podjęcie uchwał w sprawach różnych: 
	w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
	w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka
	w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/252/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 4 lipca 2006 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/234/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia         28 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.K.Makuszyńskiego         w Kalei”
	w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/255/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. K.Makuszyńskiego w Kalei”
	w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/253/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 4 lipca 2006 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/235/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia         28 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej”

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/256/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej”
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	w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/254/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej”
	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

12.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
13.  Zamknięcie obrad  XXVIII  sesji zwyczajnej Rady Gminy.


Sesja Rady Gminy odbędzie się w  dniu 22 września 2006 r.
o godz.13.00-tej w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej       


                                                            
                                                          
                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                             mgr Andrzej Ryś

