
Urząd Gminy Wolanów 

26-625 Wolanów, ul. Radomska 20; tel: 486186051; fax: 486187941; e-mail: gmina@wolanow.pl 
 

                         Wolanów, 22.02.2019 r. 

 

Znak: RGW. 0002.2.2019   

 

 

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

             Zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2019 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Wolanów odbędzie się VI 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. Wnioski i zapytania radnych. 

7. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019- 2023. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia 

z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób  i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 

inkaso.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

12. Podjęcie w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego publicznego transportu 

zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych 

przewozach pasażerskich  na terenie Gminy Wolanów oraz określenia osób uprawnionych do 

korzystania z przejazdów bezpłatnych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów w celu przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu. 

15. Wolne wnioski i informacje.  

16. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

        

     /-/ Jacek Murawski 

          
 


