
Rada Gminy
Tarnawatka

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z
2015r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XII sesję VII kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 31 marca
2016 roku o godzinie  11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce z proponowanym porządkiem
obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na
poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2016-2021,

 zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

 zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych,

 zgody  na  udzielanie  bonifikaty  od  opłat  za  przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego
nieruchomości w prawo własności nieruchomości,

 wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości,

 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
gminy Tarnawatka,

 uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”,

 uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,

 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2016-2020,

 uchwalenia  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Tarnawatka,

 uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce,

 uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnawatka,

 uchwalenia wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Tarnawatka
na lata 2016-2020,

 zatwierdzenia  dopłaty  do  ceny  1m3  dostarczanej  wody  i  1m3  odprowadzanych  ścieków  dla
taryfowych grup odbiorców usług.

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy za rok 2015.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Kazimiera Mańdziuk


