
Waśniów 21. 12. 2012r.  

      

 

Zapraszam na sesję Rady Gminy w Waśniowie, która odbędzie się w dniu 

31 grudnia 2012 r. o 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 sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Waśniów 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Waśniów oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

połoŜonej na terenie Gminy Waśniów 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2012-2017. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu Gminy Waśniów na 2012r.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia 

Rodziny w Gminie Waśniów na lata 2013-2015. 

13. Rozpatrzenie projektu w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak równieŜ tryb ich pobierania.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XVIII/87/2011 z dnia 29 grudnia 

2011 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waśniów na 2012 rok 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani Gminy 

Waśniów na 2013 rok. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Usuwania Azbestu z 

terenu Gminy Waśniów.  

17.  Interpelacje i zapytania. 

18. Sprawy róŜne. 

19. Zakończenie obrad.                
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy  

            Danuta Serwicka 


