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

 
             Zawiadamiam, że w dniu 28  marca  2019 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Wolanów odbędzie się VII 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. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie za 2018 

rok. 

9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby wynikające  

z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 

2018 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2019 rok.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej  

z budżetu Gminy Wolanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu 

jej rozliczania. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu  

w 2019r.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 

2019r. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/30/2018 z dnia 21 

grudnia 2018 roku dotyczącej  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 

2019 r. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/33/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w 

sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego  na 

realizację zadania publicznego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości 

gruntowej, położonej w miejscowości Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna  nr 69,  

jej dotychczasowemu  Dzierżawcy.    

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej do opracowania nowego 

projektu Statutu Gminy Wolanów.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Wolanów na lata 2019 – 2024. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. 

20. Wolne wnioski i informacje.  

21. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

        

Jacek Murawski 

  
 


