
RG.0002.9.2012                                                Szerzyny, dnia  19 grudzień  2012 r.

        Mieszkańcy Gminy Szerzyny

          Na  podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Szerzyny  na dzień    28 grudnia   2012 r. 
/ tj.  piątek / na godzinę 9  00   w sali  narad Urzędu Gminy Szerzyny      proponując następujący porządek 
obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
5. Podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szerzyny na lata  2012- 1017.
6. Przyjęcie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szerzyny na lata    2013 – 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminy utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Szerzyny.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi 

w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych.

10. Podjecie uchwały  w  sprawie  wyboru  metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi oraz  ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Szerzyny.

11. Podjecie uchwały  w  sprawie  terminu  częstotliwości  i  tryb  uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny.

12. Podjecie uchwały  w sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty   za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny.

13. Podjecie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

14. Podjęcie uchwały  uchylającej uchwałę Nr XXII/224/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia   28 listopada 
2012 r. w sprawie  określenia wzoru deklaracji na podatek leśny.

15. Podjęcie uchwały  uchylającej uchwałę Nr XXII/223/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia   28 listopada 
2012 r.  w sprawie  określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.

16. Podjęcie uchwały  uchylającej uchwałę Nr XXII/222/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia   28 listopada 
2012 r. w sprawie  określenia wzoru deklaracji na podatek  rolny.

17. Uchwalenie planów pracy Komisji na 2013 rok.
18. Uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
19. Uchwalenie planu pracy Rady na 2013 rok.
20. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie 

skierowania  do  Trybunału  Konstytucyjnego  wniosku  o  stwierdzenie  niezgodności  z  Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach.

21. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi  Pana Józefa Para.
22. Wnioski i zapytania Radnych, informacje i odpowiedzi na zapytania Radnych  i mieszkańców.
23. Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Gminy Szerzyny.
24. Zamknięcie obrad  XXIII sesji Rady Gminy Szerzyny.

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 ze zm.), pracodawca obowiązany jest zwolnić pracownika  od pracy zawodowej, w celu umożliwienia  
brania udziału w pracach Rady Gminy.                                                                                          
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