
Nr OG-0052/20/08

Postanowienie Nr 20/08

Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka
 z dnia 19 września 2008 r.

w sprawie zwołania XX 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 XX 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: 24.06.2008r, 11.07.2008 r., 12.08.2008 r.
	Zapytania i wnioski mieszkańców gminy.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy. 
	Interpelacje i wnioski radnych.
	Przedstawienie informacji:
- Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Wręczyca  Wielka za 2007 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 2007 rok.
	Informacja Wójta Gminy dot. stopnia realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie na 2008 rok.
	Sprawozdanie z pracy Komisji Statutowej.
	Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 25 czerwca 2008 roku.
	Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z: XVII, XVIII i XIX sesji. 
	Podjęcie uchwał w sprawach różnych:
	w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka oraz Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej
	w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/145/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania zmian Statutu Gminy
	w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej pod drogę w Borowem
	w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej pod drogę w Długim Kącie

w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Wręczyca Wielka
	w sprawie powołania doraźnej Komisji  Mieszkaniowej 
-  2  -

	w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/140/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia              29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/141/08 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Szkolnej we Wręczycy Wielkiej
	w sprawie udzielenia pomocy finansowej na likwidację szkód spowodowanych przez trąbę powietrzną i gradobicie dla gmin: Blachownia, Kruszyna, Mykanów, Herby
	w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2008
	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
	Zapytania i wnioski mieszkańców gminy.

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


Sesja Rady Gminy odbędzie się w  dniu 30 września 2008 roku
o godz.13.00-tej w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej. 




                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                           Marek Prubant    

