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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  XIII  SESJĘ

RADY  GMINY  TOPÓLKA,

która odbędzie się 21 grudnia (piątek) 2012r. o godz. 9 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) uchwalenia prognozy finansowej gminy Topólka na lata 2013-2021, 
   2) uchwalenia budżetu na 2013 rok,
   3) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
       oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Topólka. (projekt programu do wglądu w 
       biurze Rady).
   4) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
       opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
   5) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
       w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
   6) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
       komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
   7) koncepcji programowej gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Topólka,
   8)uchwalenia lokalnego programu rozwoju gminy Topólka na lata 2012 – 2020.
   9) zmiany uchwały Nr VIII/61/11 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2011r. 
        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2011-2014,
10) zmiany uchwały Nr VIII/ 62/11 Rady Gminy Topólka z 29 grudnia 2011r. w sprawie 
       uchwalenia budżetu gminy na 2012r.,  
11) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na rok 2013.
5. Informacja Wójta o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
6. Interpelacje radnych.
7. Wolne wnioski i zakończenie.

   
Z poważaniem
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