
Wawrzeńczyce, dnia  22.12.2014 r.  

   
 

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy   
  
 Zawiadamiam, że w dniu 30.12.2014 roku (tj. wtorek) o godz. 9:00  

w w budynku Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi,   

 z siedzibą Igołomia Nr 252 odbędzie się II/2014 sesja Rady Gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce 

  
 

Proponowany porządek obrad: 
1. Przyjęcie protokołu z I/2014 sesji Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  

z dnia 1 grudnia 2014 r  
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  

na rok 2014 rok  

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok  

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2015 rok 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów w Gminie  

Igołomia-Wawrzeńczyce  
6. Podjęcie uchwały budżetowej na 2015 rok  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2015-2024 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy  

Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2015  
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2015  
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce, a Gminą Sułoszowa w sprawie współdziałania i 

ponoszenia kosztów realizacji obowiązków, wynikających z art. 341 ustawy z dnia 23 
maja 1991 r o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2014 roku poz 167)  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego 
finansowania przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce kosztów związanych  
z uczęszczaniem dziecka w roku szkolnym 2014-2015 na zajęcia wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka w Samorządowym Przedszkolu Specjalnym Nr 100  
os. Urocze 15 w Krakowie prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków oraz 

upoważnienia Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do zaciągnięcia z tego tytułu 
zobowiązań dotyczących realizacji wydatków bieżących o wartości przekraczającej 
granice ustaloną w budżecie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  
13. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy  
14. Interpelacje i zapytania  

15. Wolne wnioski 
 

         Przewodniczący Rady Gminy  
             /-/ Stefan Nawrot 


