
P O S T A N O W I E N I E   Nr 31/2012 

 

Przewodniczącego Rady Gminy Opatów  

z dnia 19 listopada 2012 roku 

 

w  sprawie:  terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów 

 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity 

tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591) 

  

z w o ł u j ę 

 

na  dzień  29 listopada 2012r., o godz. 14
00

 ,  

w Wiejskim Centrum Kultury w Iwanowicach Dużych – remiza OSP  

ul. Częstochowska nr 48 

 

XXXII zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów 

 
z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności 

2. Przedstawienie  porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami 

5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów 

6. Podjęcie uchwał w sprawie 

          a. zmiany w budżecie na 2012 rok 

          b. terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków 

             obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy  

             do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposobu i terminów rocznych 

             rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.  

          c. obniżenia  średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

             podatku rolnego na obszarze gminy Opatów  

          d. ustalenie stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej na rok 2013 

          e. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie   

              ścieków  na terenie gminy Opatów 

          f.   uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami   

             pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

             publicznego na 2013r 

          g. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Opatów  

  

7.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

8.  Sprawy bieżące 

      9.   Zakończenie XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów. 

 
Na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z dnia  8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (jednolity tekst  

Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu 

umożliwienia mu brania udziału w posiedzeniu 

 

 Ewentualne zmiany do porządku obrad zostaną podane przed rozpoczęciem sesji.  
 

Przewodniczący  

        Rady Gminy Opatów 
      mgr inż. WITOLD ŁACNY 


