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Łysomice 16.11.2015 r

RG.0002.15.2015

TABLICA OGŁOSZEŃ

ZAPROSZENIE
Zapraszam na XV Sesję Rady Gminy Łysomice , która odbędzie się w dniu
24 listopada 2015 r. o godz. 15 00 w sali nr 8 Urzędu Gminy w Łysomicach.

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy.
Stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał.
Wybór sekretarza i protokolanta Sesji.
Przedstawienie porządku obrad XV Sesji Rady Gminy.
a) przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad,
b) głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2014/2015
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) nadaniu nazwy ulicy w miejscowości Lulkowo - projekt uchwały Nr XV/82/2015 –
druk nr 1
b) zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Gostkowie projekt uchwały Nr XV/83/2015 – druk nr 2
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok projekt uchwały Nr XV/84/2015 – druk nr 3
d) przyjęcia wzorów formularzy na podatku od nieruchomości, na podatek rolny i
podatek leśny - projekt uchwały Nr XV/85/2015 – druk nr 4
e) podatku od nieruchomości na 2016 rok - projekt uchwały Nr XV/86/2015 – druk nr 5
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f) obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok - projekt uchwały
Nr XV/87/2015 – druk nr 6
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami – druk nr 7.
8. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy – druk nr 8 .
9. Przyjęcie protokołu XIV Sesji Rady Gminy.
10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
11. Zakończenie sesji.

.
Prosimy o niezawodne wzięcie udziału w obradach sesji.
Podstawą do udzielenia przez Zakład Pracy dnia wolnego w celu wzięcia udziału w obradach Sesji Rady Gminy jest
art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Gminy
Robert Kożuchowski

