
XIX sesja Rady Gminy Rzekuń 11.07.2016 r.

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2016 r.  poz. 446) Przewodniczący Rady zwołuje XIX zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń,
która odbędzie się w dniu 11 lipca 2016 r.  (poniedziałek) o godz. 16:00. Sesja odbędzie się
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33,pok. 201, z
proponowanym porządkiem obrad:

      

        

  

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
3. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowiec;
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Rzekuń;
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 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
odpadami komunalnymi zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń;
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnym z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty;
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości;
9. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
10. odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
11. wolne wnioski i informacje;
12. zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji Rady Gminy odbędą się w sali konferencyjnej

Komisja Budżetu i Oświaty: 7 lipca (czwartek) br. godz. 11:00
Komisja Rewizyjna:  7 lipca (czwartek) br. o godz. 15:00
Komisja Infrastruktury Technicznej (…): 8 lipca (piątek) br. godz. 9:00

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.
W załączeniu  materiały  do punktu  3, 4, 5, 6, 7, 8.
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Edward Gryczka
Przewodniczący Rady

  

Projekty uchwał: {BIP-7036-projekty_uchwa___pdf.pdf}

  

Projekt protokołu: {BIP-7132-protok_____19_11_07_2016.pdf}
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