
Topólka 20 września 2010r.
O i N .I. 052/3/10

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  XXIII  SESJĘ
RADY  GMINY  TOPÓLKA,

która odbędzie się 29 września12010r. (środa) o godz. 10 00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie, stwierdzenie quorum, powołanie protokólanta i przyjęcie porządku
   obrad.
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. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
     1) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów 
          informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
     2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011,
     3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 i zwolnień w tym 
          podatku,
     4) opłaty od posiadania psów na rok 2011,
     5) zmiany uchwały Nr XXI/163/10 Rady Gminy Topólka z dnia 30 marca 2010r. 
         w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości: Borek i Czamaninek,
     6) zmiany uchwały Nr XXI/167/10 Rady Gminy Topólka z dnia 30 marca 2010r. 
         w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości: Orle, Topólka, Sadłóg, 
        Sierakowy,
     7) zmiany Wieloletniego Planu Zamierzeń Inwestycyjnych Gminy Topólka na lata 
         2007 – 2013.
     8) zmiany Uchwały Nr XX/150/09 Rady Gminy Topólka z 23 grudnia 2009r. w sprawie 
         uchwalenia budżetu gminy na 2010r.,
     9) nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Topólce,
   10) ustalenia tytułu „Ambasador Gminy Topólka” oraz zasad i trybu nadawania i 
         pozbawiania tego tytułu,
   11) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę 
         nieruchomości gruntowych.  
6. Informacja Wójta o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
7. Interpelacje radnych.
8. Wolne wnioski i zakończenie.

Z poważaniem
                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

    Maria Anna Jarzynowska
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