
Wawrzeńczyce, dnia  20.07.2015 r.  

 

 

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy   

 

 Zawiadamiam, że w dniu 28.07.2015 roku (tj. wtorek) o godz. 9:00 w Centrum 

Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, z siedzibą Wawrzeńczyce Nr 160  

odbędzie się VII/2015 sesja Rady GminyIgołomia-Wawrzeńczyce 

 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu z VI/2015 sesji Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  

z dnia 26 maja 2015 r 

2.  Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce na lata 2015-2018”  

3. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce a Powiatem Krakowskim dotyczącego ustalenia zasad 

wspólnej realizacji programu pn. „Badanie wad postawy uczniów klas I i II gimnazjów z 

Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady” na lata 2015-2020 

4. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce” 

5. Informacja w sprawie skargi Prokuratury Rejonowej Kraków-Nowa Huta na uchwałę  

Nr XXIII/214/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20.12.2012 r w 

sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z załącznikiem. 

6. Informacja w sprawie skargi Prokuratury Rejonowej Kraków-Nowa Huta na uchwałę  

Nr XXIX/260/2013 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25.06.2013 r w 

sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z załącznikiem. 

a) Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Czernichów, 

Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Słomniki, Wielka Wieś 

porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia  

na dostawę energii elektrycznej w latach 2016-2017 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  

na rok 2015 

11. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy. 

12. Interpelacje i zapytania.  

13. Wolne wnioski. 

 

 

 

         Przewodniczący Rady Gminy 

             /-/ Stefan Nawrot 


