Ciepielów, dnia 12 grudnia 2012 roku.
RGm.0022/XXVII/2012

Zaproszenie na dwudziestą siódmą sesję
Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
- zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 31 grudnia 2012 roku /poniedziałek/ o godz.
1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Sprawozdanie wójta gminy.
Interpelacje i wnioski radnych.
Zapoznanie z projektem budżetu gminy na rok 2013.
Przestawienie opinii RIO w Warszawie – Zespół w Radomiu o przedłożonym przez Wójta Gminy
Ciepielów projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.
8. Przedstawienie opinii RIO w Warszawie – Zespół w Radomiu o przedłożonym przez Wójta Gminy
Ciepielów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów
na lata 2013-2021.
9. Dyskusja nad przedstawionym projektem budżetu gminy na rok 2013.
10. Uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok.
11. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013–2021.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
16. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Ciepielów.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na roku 2013.
18. Podjęcie uchwały organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli, dla których Gmina
Ciepielów jest organem prowadzącym.
19. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ciepielów do projektów
kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013.
20. Przyjęcie Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na lata 2013 -2020.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
23. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
mu brania udziału w pracach organów gminy.

Serdecznie zapraszam.
Przewodniczący
Rady Gminy w Ciepielowie

/-/
Waldemar Czapla

