
XXIV sesja Rady Gminy Rzekuń 17.11.2016 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) zwołuję  XXIV zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w
dniu 17 listopada 2016 r.  (czwartek) o godz. 11:00. 
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. rozpatrzenie przyjęcia protokołów nr XXII/2016 i nr XXIII/2016,
3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Rzekuń w okresie między sesjami oraz
przedstawienie Informacji z analizy oświadczeń majątkowych składanych Wójtowi Gminy,
4. sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń oraz przedstawienie
Informacji z analizy oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady,
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rzekuń za rok szkolny
2015/2016,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawa obliczania podatku rolnego,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
nieruchomości na okres powyżej 3 lat,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borawe,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Dzbenin
dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa
wniosku sołectwa Rzekuń dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017
roku,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi Zarządu SP Kamianka i
mieszkańców wsi Kamianka do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzekuń,
12. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,
13. odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,
14. wolne wnioski i informacje,
15. zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji Rady Gminy odbędą się w sali konferencyjnej w dniu 16 listopada br.
(środa) :
- Komisja Infrastruktury Technicznej (…) godz. 9:00
- Komisja Budżetu i Oświaty -              godz. 11:00
- Komisja Rewizyjna –                        godz. 15:00

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.
W załączeniu  materiały do punktów od 5-11.

Projekty protokołów nr XXII/2016, nr XXIII/2016, z poprzednich posiedzeń Rady Gminy Rzekuń
będą dostępne od dnia 10.11.2016 r. na stronie internetowej www.rzekun.pl w zakładce Rada
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Gminy→Sesje Rady→pod zawiadomieniem o sesji

Edward Gryczka
Przewodniczący Rady

  

Projekty uchwał: {BIP-7409-projkety_uchwa___pdf.pdf}; {BIP-7410-projket_uchwa__y_ulica.pdf}

  

Projekt protokołu XXII/2016: {BIP-7430-22.2016.pdf}

  

Projekt protokołu XXIII/2016: {BIP-7431-23.2016.pdf}
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