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                           Wolanów, 05.12.2019 r. 

Znak: RGW. 0002.11.2019   

 

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

  

             Zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2019 roku o godz.  9:00 w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Wolanów odbędzie się XVI 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. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały  

o wieloletniej prognozie finansowej. 

9. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020 – 2026. 

10. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta. 

11. Odczytanie opinii komisji i wniosków radnych. 

12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

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

14. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 

15. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2020 

roku (Rozbudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice – Sławno – Wacławów). 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2020 

roku (Rozbudowa drogi powiatowej (byłej drogi wojewódzkiej nr 733)  na terenie gminy 

Wolanów).  

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2020 

roku.(WTZ)  

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2020 

roku. (dofinansowanie zadania w  postaci wydania książki „Dwory i pałace południowej 

części województwa mazowieckiego. Powiat Radomski i okolice”). 

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

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

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

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

24. Wolne wnioski i informacje.  

25. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

        

       /-/  Jacek Murawski 
 


