
                                                                            
Nr OG-0052/15/09

Postanowienie Nr 28/09
Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka
 z dnia 19 czerwca 2009 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. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
zwołuję XXVIII sesję zwyczajną Rady Gminy Wręczyca Wielka.

Proponuję następujący porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
	Przedstawienie porządku obrad.
	Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Uroczyste otwarcie funkcjonowania Posterunku Policji we Wręczycy Wielkiej
1) odczytanie rozkazu organizacyjnego
2) odczytanie rozkazu mianowania Kierownika Posterunku
3) odczytanie rozkazów personalnych pozostałych policjantów
	Zapytania i wnioski mieszkańców gminy.
	Interpelacje i wnioski radnych.
	Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2009 rok.
	Raport z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wręczyca Wielka za lata 2007-2008.
	Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy. 

Sprawozdania Przewodniczących Komisji Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
	Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
	Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji.
	Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
1)  w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod drogę w Pierzchnie,
2)  w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod poszerzenie drogi D-73 w Brzezinkach,
3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/206/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia                      30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i Radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka,
      4) w sprawie przyjęcia aneksu do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 rok,
5)  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r.,
6) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/195/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia                 30 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykończenie wnętrza sali widowiskowej w GOK we Wręczycy Wielkiej,
7) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/196/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia                  30 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na rozbudowę budynku Urzędu Gminy,
8)  w sprawie zaciągnięcia kredytu na remont i modernizację dróg gminnych,
9)  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
14. Zapytania i wnioski mieszkańców gminy.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad XXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy. 

Sesja Rady Gminy odbędzie się w  dniu 30 czerwca 2009 roku
o godz.13.00-tej w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej.  

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                            /Marek Prubant/                                        


