OOG.0002.5.2015

sprawa: zawiadomienie o sesji Rady Gminy.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) z w o ł u j ę V zwyczajną sesję Rady
Gminy Łagów, która odbędzie się 26 marca 2015 roku o godz. 1300 w sali posiedzeń Urzędu
Gminy w Łagowie .
Porządek obrad.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego.
Ślubowanie radnego.
Przyjęcie porządku obrad.
Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informacja o pracy Wójta Gminy.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Łagów na rok 2015,
b) określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łagów,
c) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody,
d) określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów w 2015 roku,
e) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łagów, które będą brane pod
uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za
każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
kryteriów,
f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej zabudowanej
na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
g) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020,
h) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Łagów.
9. Interpelacje zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Zakończenie obrad.
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