
Topólka 16 września 2013r.
O i N .I. 0002.3.13

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  XVI  SESJĘ
RADY  GMINY  TOPÓLKA,

która odbędzie się 26 września 2013r. (czwartek) 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. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
   2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 i zwolnień w tym podatku, 
   3) opłaty od posiadania psów na rok 2014, 
   4) przystąpienia do realizacji projektu „ Wiedza moją przyszłością” realizowanego w ramach projektu 
       przystąpienia do realizacji projektu ”Wiedza moją przyszłością” realizowanego w ramach Priorytetu 
       IX Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans 
       edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
       Poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
       edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał 
       Ludzki,
   5) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości 
       gruntowych,
   6) zmiany uchwały Nr XIII/113/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie 
       uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Topólka na lata 2013 – 2021, 
   7) zmiany uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie 
       uchwalenia budżetu na 2013 rok.  
   8) zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
5. Informacja Wójta o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.

6. Interpelacje radnych.

7. Wolne wnioski i zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
      Anna Niedośmiałek
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