Topólka 16 marca 2009r.
O i N .I. 052/1/09

Mieszkańcy Gminy Topólka
Do wiadomości

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art.20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami), informuję, że

ZWOŁUJĘ XVI SESJĘ
RADY GMINY TOPÓLKA,
która odbędzie się 26 marca 2009r. (czwartek ) o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie, stwierdzenie quorum, powołanie protokolanta i przyjęcie porządku
obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy oraz
informacja o działalności w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2008.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy za rok 2008.
6. Rozpatrzenie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Topólce.
2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Topólka za rok 2008,
3) zmiany uchwały nr XV/113/08 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009,
4) zatwierdzenia taryfy opłat za dostawę wody,
5) zmiany uchwały nr XV/114/08 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia
2008r. w sprawie uchwalenia na rok 2009 Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Topólka,
6) zmiany w zał. nr1 do uchwały nr XXIII/161/06 z dnia 29 września 2006r.
w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy
Topólka w latach 2006 - 2013
7) przystąpienia gminy Topólka do realizacji projektu pt. „Edukacja
przedszkolna szansą na lepszy rozwój dzieci”... ,
8) regulaminu wynagradzania nauczycieli,

9) szczegółowych zasad ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania oraz zasad
zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze,
10) sposobu sprawiania pogrzebu przez gminę Topólka,
11) wysokości oraz zasad ustalania diet przysługujących radnym.
8. Informacja Wójta o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych
na poprzedniej sesji.
9. Interpelacje radnych.
10. Wolne wnioski i zakończenie.
Przewodniczący Rady Gminy Topólka
Maria Anna Jarzynowska

Projekty uchwał do wglądu w biurze Rady.

