Topólka 28 października 2008r.
OiN .I. 052/4/08

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 10 listopada 2008r. (poniediałek) 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały Nr/69/07 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008,
2) uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,
3) przystąpienia i realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry
administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego
w latach 2008 – 2010”,
4) zmiany Uchwały Nr VIII/53/07 Rady Gminy Topólka z dnia 27 wrześni 2007r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/04 Rady Gminy Topólka w sprawie przyjęcia
Planu Rozwoju Lokalnego , zmienionej uchwałami; Nr VII/119/05 z dnia 25 czerwca
2005r. i Nr V/25/07 z dnia 28 lutego 2007r.,
5) podatku leśnego na 2009 rok,
6) obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na rok 2009,
7) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009
i zwolnień w tym podatku,
8) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009,
9) opłaty od posiadania psów na rok 2009,
10) uchylenia Uchwały Nr XIII/95/08 Rady Gminy Topólka z dnia 04 września 2008 roku
w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Topólka,
11) zmiany Uchwały nr VIII/54/07 Rady Gminy Topólka z dnia 27 września 2007 roku
w sprawie Wieloletniego Planu Zamierzeń Inwestycyjnych Gminy Topólka na lata
2007 – 2013,
12) upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
13) ustalenia ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Topólka.
5. Informacja Wójta o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na
poprzedniej sesji.
6. Interpelacje radnych.
7. Wolne wnioski i zakończenie.
Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Anna Jarzynowska

