Wawrzeńczyce, dnia 22.04.2013 r.
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - zwołuję XXVII/2013 sesję Rady
Gminy
Igołomia-Wawrzeńczyce,
która
odbędzie
się
dnia
30.04.2013r.
(tj. wtorek) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i
Promocji
w Igołomi-Wawrzeńczycach, z siedzibą Wawrzeńczyce nr 160.
Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z XXVI/2013 sesji Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 26.03.2013r
2. Ocena funkcjonowania służby zdrowia
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Igołomi-Wawrzeńczycach za 2012 r
4. Przyjęcia sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie
Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2012
5. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach
za rok 2012
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji
KulturyCentrum
Kultury
i
Promocji
w
Igołomi-Wawrzeńczycach
za 2012 rok, dla której Gmina jest organizatorem
6.
Przyjęcie
sprawozdania
z
działalności
Gminnej
Biblioteki
Publicznej
Wawrzeńczyce wraz z filiami Igołomia i Dobranowice w 2012 roku.
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji
Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Wawrzeńczycach za 2012 rok, dla której Gmina jest
organizatorem
7. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy IgołomiaWawrzeńczyce za rok 2012
8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce zadania
publicznego Powiatu Krakowskiego
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości
na
terenie
Gminy
Igołomia-Wawrzeńczyce
za
usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transport nieczystości ciekłych.
11. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
12. Interpelacje i zapytania
13.
Wolne wnioski

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stefan Nawrot

