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Postanowienie Nr 23/08
Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka
 z dnia 20 listopada 2008 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. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

zwołuję XXIII sesję zwyczajną Rady Gminy Wręczyca Wielka.

Proponuję następujący porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
	Przedstawienie porządku obrad.
	Przyjęcie protokołów z sesji: z dnia 30.10.2008 r. oraz 19.11.2008 r.
	Zapytania i wnioski mieszkańców gminy.
	Interpelacje i wnioski radnych.
	Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy. 
	Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 30 września 2008 r. 
Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 30 września 2008 r.
	Omówienie projektu budżetu gminy na 2009 rok.
	Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2009 rok:
	w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
w sprawie podatku od środków transportowych
	w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
	Podjęcie uchwał w sprawach różnych:

	w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z Organizacjami      Pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok
	w sprawie przystąpienia Gminy Wręczyca Wielka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Zielony Wierzchołek Śląska”

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę i użyczenie gruntów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dla dotychczasowych  dzierżawców lub użyczających
	w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci na terenie Gminy Wręczyca Wielka”
w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie finansowania wydatków przez Gminę Wręczyca Wielka, z terenu której dzieci uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa 
w sprawie przyjęcia aneksu do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
w sprawie przyjęcia harmonogramu wydatków na 2009 rok w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 rok
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	w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/107/07 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia      28 grudnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykończenie wnętrza sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej
	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

	Zapytania i wnioski mieszkańców gminy.

14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad XXIII sesji zwyczajnej Rady Gminy. 


Sesja Rady Gminy odbędzie się w  dniu 28 listopada 2008 roku
o godz.13.00-tej w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej.     




                                             Przewodniczący Rady Gminy                                                      

                                              /Marek Prubant/

