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

 
             Zawiadamiam, że w dniu 13 maja 2020 roku o godz.  14:00 w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Wolanów odbędzie się XX 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. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego 

Przedszkola w Wolanowie w roku szkolnym 2020/2021 od obowiązku  realizacji 

tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/125/2016 w sprawie 

zatwierdzenia „Gminnego programu budowy i  finansowania  przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wolanów na lata 2016 - 2021”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania  

w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Wolanów na 

lata 2020 – 2025. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/104/2019 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2020 r. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020 – 2026. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.   

17. Wolne wnioski i informacje.  

18. Zamknięcie obrad. 

 

    Przewodniczący Rady Gminy 

        

/-/ Jacek Murawski 
 

 

 

 W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce,  zaleceniami rządu  

i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - 

„koronawirusa", obrady Rady Gminy Wolanów odbędą się bez udziału Mieszkańców.  

 

Przebieg sesji można obejrzeć on-line na stronie internetowej www.wolanow.pl, 

wybierając zakładkę: Transmisje obrad rady gminy. 

 

 

http://www.wolanow.pl/

