


Postanowienie Nr XXIV/06

Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 15 marca 2006 r.


w sprawie zwołania XXIV 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   

XXIV sesję zwyczajną Rady Gminy  Wręczyca Wielka

Proponuję następujący porządek obrad:

1.	Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.	Przedstawienie porządku obrad.
3.	Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
4.	Informacja o stanie bezrobocia w gminie Wręczyca Wielka za 2005 rok. Sytuacja na rynku pracy.
5.	Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie Wręczyca Wielka za 2005 rok.
6.	Informacja z działalności OSP za 2005 rok.
7.	Interpelacje i  wnioski.
8.	Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
9.	Informacja z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
10.	Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na ostatniej sesji.
11.	Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
12. Wniosek o utrzymanie dotychczasowego podziału na okręgi i obwody wyborcze w Gminie Wręczyca Wielka.
13. Podjęcie uchwał w sprawach różnych:
	w sprawie skarg złożonych przez Pana (…) na działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej

	w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości obowiązującego na terenie Gminy
	w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej
	w sprawie zmiany uchwały Nr 29/III/2002 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych w budynku mieszkalnym położonym w Hutce przy ul.Długiej nr 3 w drodze przetargu nieograniczonego
	zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/219/05 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borowem
	zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/220/05 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Truskolasy – etap II
	zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/221/05 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę, remont i modernizację dróg

w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006
	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
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	w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne p.n’Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół im. A.Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej
	w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne p.n.”Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.K.Makuszyńskiego w Kalei
	w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne p.n.”Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej

14.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
15.  Zamknięcie obrad  XXIV  sesji zwyczajnej Rady Gminy.



Sesja Rady Gminy odbędzie się w  dniu 28 marca 2006 r.
o godz.13.00-tej w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej 


                                                                                         
                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                       mgr Andrzej Ryś

