                                                                            

Nr OG-0052/19/09


Postanowienie Nr 29/09
Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka
 z dnia 18 września 2009 r.

w sprawie zwołania XXIX 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 XXIX sesję zwyczajną Rady Gminy Wręczyca Wielka.

Proponuję następujący porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
	Przedstawienie porządku obrad.
	Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
	Zapytania i wnioski mieszkańców gminy.
	Interpelacje i wnioski radnych.
	Przedstawienie informacji:
	Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez    Radnych Gminy Wręczyca Wielka za 2008 rok,

Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta za 2008 rok.
	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.
Stanowisko Rady Gminy w sprawie przedłużenia stosowania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do  31 marca 2010 r. 
	Podjęcie uchwał w sprawach różnych:
1) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/222/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia             31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Truskolasy”,
2)  w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Truskolasy”,
      3) w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/76/07 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka,
      4) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski” oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia,
 5) w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod poszerzenie drogi gminnej D-303                       w Golcach,
      6) w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości pod drogę gminną we Wręczycy Wielkiej,
      7)  w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej  położonej w Kalei w drodze przetargu,
      8)  w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Grodzisko,
      9) w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych gminy Wręczyca Wielka w miejscowości Truskolasy,
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     10) w sprawie zmiany Uchwały Nr V/46/07 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia                  20 marca 2007 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, 
     11) w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony    Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2009,
     12)  w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/189/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji w Truskolasach,
     13) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/199/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na opracowanie projektów na budowę dróg i chodników wraz z odwodnieniem we Wręczycy Wielkiej ul.Sienkiewicza, Sportowa, Prusa, Konopnickiej, Śląska, Strażacka i Orzeszkowej,
     14) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/200/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę dróg i chodników wraz z odwodnieniem we Wręczycy Wielkiej,
     15) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/191/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Truskolasach,
     16) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/193/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Truskolasach,
     17) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/194/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na rozbudowę i modernizację remizy OSP Klepaczka,
     18) w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Truskolasy,
     19) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
13. Zapytania i wnioski mieszkańców gminy.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad XXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy. 



Sesja Rady Gminy odbędzie się w  dniu 29 września 2009 roku

o godz.13.00-tej  w Gminnym Ośrodku Kultury (parter) 

we Wręczycy Wielkiej.  





                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                           /Marek Prubant/


