
Waśniów 21.03. 2014r.  
 
 

      

      
       
   

 Zapraszam na sesję  Rady Gminy w Waśniowie, która odbędzie się  
w dniu  28 marzec  2014r. (piątek) godz. 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy w Waśniowie. Proszę o punktualne i niezawodne przybycie. 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Informacja Wójta o działaniach między sesjami. 
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Waśniów na 2014 rok.  
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Waśniów na lata 2014-2019. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 

budżetowy 2015. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet dla sołtysów. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na 

własność Gminy Waśniów , działki nr 11/1 o pow. 0,0128 ha , położonej 
w obrębie Piotrów, dla której sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim 
prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00022143/4. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Milejowice, gmina 
Waśniów, stanowiących własność Gminy Waśniów, oznaczonych 
ewidencyjnie nr  108/2 o pow. 0,17 ha oraz nr 148/1 o pow. 0,10  ha, dla 
których Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę 
wieczystą nr KI1O/000015229/9. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Śnieżkowice, gmina 
Waśniów, stanowiącej własność Gminy Waśniów, oznaczonej 
ewidencyjnie nr 48/8 o pow. 0,1260 ha, dla której sąd Rejonowy w 
Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą nr 
KI1O/00008684/4. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji 
Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 
lokalu użytkowego położonego w Mominie na nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 54 na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu. 



14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 
części nieruchomości rolnej położonej w obrębie Janowice, oznaczonej 
ewidencyjnie, jako działka nr 156, na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu 
zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2014r.  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o 
uznanie za ochronne lasów położonych w obszarze Gminy Waśniów w 
obrębie leśnym Ostrowiec.  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
stałych Komisji Rady Gminy w Waśniowie.  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia palu pracy Rady 
Gminy w Waśniowie.   

19. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani 
Gminy Waśniów za 2013 rok. 

20. Interpelacje i zapytania.  
21. Sprawy różne. 
22. Zakończenie obrad.            

 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

        Mirosław Chamera  


