
Przybiernów, dnia 15.06.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O SESJI

             Zapraszam na XXVII Sesję Rady Gminy w Przybiernowie, która odbędzie się 
w dniu  28 czerwca 2018 r. o godz. 900  z następującym porządkiem obrad:
1.  Sprawy organizacyjne:

a/ otwarcie obrad,
b/ ustalenie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2017

a/ opinie Komisji Rady,
b/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.

4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

a/ opinia RIO o sprawozdaniu,
b/ opinie Komisji Rady,
c/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy 
za rok 2017,
d/ przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,
e/ przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
f/ podjęcie uchwały absolutoryjnej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przybiernów,
b/ zatwierdzenia projektu  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującego  na terenie Gminy Przybiernów,
c/ zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Przybiernów na 
nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące własność osoby fizycznej,
d/ zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wypłacania nauczycielom  niektórych 
składników wynagrodzeń w gminie Przybiernów (Uchwała Nr XXVI/215/18 Rady Gminy
w Przybiernowie z dnia 16 marca 2018 r.),
e/ zmiany uchwały Nr XIV/118/16 Rady Gminy w Przybiernowie dotyczącej Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów,
f/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,
g/ ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Przybiernów,
h/ wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 
publicznych na terenie Gminy Przybiernów.

7.   Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8.   Wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
 Ryszard Kazanowski 


