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Z a w i a d o m i e n i e 

 
             Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu 

Gminy w Wolanowie odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Wolanów. 
 

Przewidywany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.   

4. Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady.  

5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.  

6. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady. 

7. Informacje z realizacji wniosków z poprzedniej sesji. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. 

11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały o 

wieloletniej prognozie finansowej. 

12. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018 – 2024. 

13. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta. 

14. Odczytanie opinii komisji i wniosków radnych. 

15. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

16. Przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych. 

17. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 

18. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2018 roku. 

(droga Mniszek –Konary) 

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2018 

roku.(WTZ)  

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przytyk w 2018 roku. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Markomanii na 2018 rok. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Wolanów na lata 2018 – 2022.” 

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Wolanów. 

25.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Wolanów. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 

28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. 

29. Wolne wnioski i informacje.  

30. Zamknięcie obrad. 

  

 

/-/ Przewodnicząca Rady Gminy 

        

Teresa Pankowska   

 
 


