
Topólka 8 czerwca 2011r.
O i N .I. 0002.2.11

Mieszkańcy  Gminy Topólka
Do wiadomości 

   Z A W I A D O M I E N I E
                         

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  V  SESJĘ
RADY  GMINY  TOPÓLKA,

która odbędzie się 17 czerwca 2011r. (piątek) o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy. 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie, stwierdzenie quorum i powołanie protokolanta.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy oraz 
     informacja o działalności w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania 
        budżetu Gminy Topólka za 2010r. ,
    2) udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok,
    3) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 
        I półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 
        informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
    4) zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
         budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
    5) udzielenia dotacji z budżetu gminy parafii Rzymsko Katolickiej p.w. św. Doroty w Orlu 
         na prace konserwatorskie przy kościele parafialnym w Orlu, 
    6)  przystąpienia i realizacji projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
         w ramach działania 3.2.1 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”,
    7) przyjęcia „Zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na 
         terenie gminy Topólka”,
    8) partycypacji przyszłych użytkowników w kosztach budowy przydomowych 
        oczyszczalni ścieków w latach 2011 – 2013,
    9) przyjęcia „programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 
        Topólka na lata 2011 – 2032, 
  10) zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy 
       w zakresie usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest,
  11) uchylenia uchwały Nr IV/26/11z dnia 30.03.2011r. w sprawie uchwalenia Statutu 
        Sołectwa Kamieńczyk,
  12) zmiany Uchwały Nr III/ 13/10 Rady Gminy Topólka z 29 grudnia 2010r. w sprawie 
         uchwalenia budżetu gminy na 2011r.,  
  13) zmiany uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie 
         Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2011-2014. 
5.Informacja Wójta o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
6. Interpelacje radnych.
7. Wolne wnioski i zakończenie.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
     Anna Niedośmiałek
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