
Szczytniki, dn. 2012-12-14 

Przewodniczący 
Rady Gminy Szczytniki

Nr RG 0002 .13.2012         

                                                                                 Szanowny/a  Pan/i
Radny/a           

         Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami    z w o ł u j ę   sesję Rady 
Gminy  Szczytniki, która odbędzie się  w dniu 21 grudnia 2012 r. o godz.9.00  w   sali posiedzeń  
Urzędu Gminy w Szczytnikach.

 Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja przewodniczących Komisji Rady o pracach komisji w okresie międzysesyjnym.
6. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
7. Interpelacje.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania regulaminu utrzymania porządku i czystości  na 
terenie Gminy Szczytniki. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie 
odpadów  komunalnych  oraz  terminu  i  miejsc  składania  deklaracji  przez  właścicieli 
nieruchomości położonych w granicach Gminy Szczytniki.
10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  za  pojemnik  o  określonej  pojemności,  w tym niższych 
stawek za odpady zbierane selektywnie.
11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłat  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania  odpadów  komunalnych  od   właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli  nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadów komunalnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Szczytnikach.
16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  „Miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego dla projektowanych elektrowni wiatrowych, położonych na 
terenie Gminy Szczytniki”
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Zapytania, wolne wnioski.

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie  
gminnym /Dz.U. Nr 141, poz. 1591 z  2001 r. – tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ / i § 4 Rozporządzenia  
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w  pracy oraz 
udzielania pracownikom zwolnień od pracy /Dz. U. Nr 60, poz. 281/.

 
PROSZĘ O POWIADOMIENIE SOŁTYSÓW O SESJI
                                                                                                          
                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                               / - / Andrzej Kupaj
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