Topólka 12 marca 2013r.
O i N .I. 0002.1.13

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 XIV SESJĘ
RADY GMINY TOPÓLKA,
która odbędzie się 26 marca 2013r. (wtorek) o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
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. Sprawozdania z działalności komisji Rady za rok 2012.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) uchylenia uchwały Nr XIII/117/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
2) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
3) zatwierdzenia taryfy opłat za dostawę wody,
4) udzielenia dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Doroty w Orlu i parafii
p. w. Miłosierdzia Bożego w Topólce na prace konserwatorskie przy kościele w Orlu i w Czmaninku,
5) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
6) ustanowienia zasad przysługiwania diet dla przewodniczącego organu wykonawczego
jednostek pomocniczych w Gminie Topólka,
7) nadania Statutu Sołectwu Kamieńczyk,
8) nadania Statutu Sołectwu Świerczyn,
9) nadania Statutu Sołectwu Orle,
10) przystąpienia do realizacji projektu p.n. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji
w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”,
11)zmiany uchwały Nr XIII/113/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej gminy Topólka na na lata 2013 – 2021,
12) zmiany uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia
budżetu na 2013 rok.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Topólka.
7. Informacja Wójta o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
8. Interpelacje radnych.
9. Wolne wnioski i zakończenie
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy – Anna Niedośmiałek

