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

             Zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2019 roku o godz.  13:00 w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów odbędzie się XV 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 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 

rolnego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.    

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wolanów.   

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Wolanów. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia  ośrodka wsparcia  Klub „Senior+” na terenie 

gminy Wolanów. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolanów.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania  

z siłowni zewnętrznych w Gminie Wolanów. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wolanów  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.    

18. Wolne wnioski i informacje.  

19. Zamknięcie obrad. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

        

        /-/  Jacek Murawski 
 


