



Postanowienie Nr XXVI/06
Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 22 czerwca 2006 r.


w sprawie zwołania XXVI 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   

XXVI 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.	Interpelacje i  wnioski.
5.	Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.	Informacja z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
7.	Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na ostatniej sesji.
8.	Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
9.	Informacja dot. stanu realizacji zadań ujętych w planie zamierzeń inwestycyjnych na 2006 rok.
10.	Podjęcie uchwał w sprawach różnych:
	w sprawie skargi złożonej przez Pana (…) zawierającej zarzuty pod adresem Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Klepaczce
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej rolnej położonej we Wręczycy Wielkiej w drodze przetargu
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jeziorze w drodze przetargu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wręczyca Wielka
	w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
	w sprawie przyjęcia aneksu do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok
	w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/233/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół im.Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej”
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/234/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. K.Makuszyńskiego w Kalei”
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/235/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej”
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	w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół im.Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej
	w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.K.Makuszyńskiego w Kalei”

w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej”
	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
11.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
12.  Zamknięcie obrad  XXVI  sesji zwyczajnej Rady Gminy.


Sesja Rady Gminy odbędzie się w  dniu 4 lipca 2006 r.
o godz.13.00-tej w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej       


                                                            
                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                            mgr Andrzej Ryś

