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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  IV  SESJĘ
RADY  GMINY  TOPÓLKA,

która odbędzie się 30 marca 2011r. (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. Podjęcie uchwał w sprawach:
         1) zmiany Uchwały Nr III/ 13/10 Rady Gminy Topólka z 29 grudnia 2010r. w sprawie 
         uchwalenia budżetu gminy na 2011r.,     
     2) zmiany uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie 
         Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2011-2014,
     3) przedłużenia obowiązywania taryfy opłat za dostawę wody,
     4) ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, 
         nieczystości stałych na terenie Gminy Topólka,
     5) regulaminu dofinansowania zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej,
     6) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
     7) uchylenia uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
         przestrzennego gminy Topólka,
     8) ustalenia przebiegu istniejącej drogi w miejscowości Paniewek, na działce Nr167/1,
     9) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
         w Topólce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 
   10) wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z miastem Włocławek w sprawie
         przekazania dotacji celowej na prowadzenie działań związanych z usuwaniem 
         następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców gminy Topólka,
   11) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem radziejowskim w zakresie 
         udzielenia pomocy finansowej na realizację zdań bieżących związanych z infrastrukturą
         drogową.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
    stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 
    terytorialnego.
6. Wniosek Rady Gminy o nagrodę roczną dla dyrektorów instytucji kultury. 
7. Informacja Wójta o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
8. Interpelacje radnych.
9. Wolne wnioski i zakończenie.

Z poważaniem
     Przewodniczący Rady
      Anna Niedośmiałek
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