
Waśniów 07. 03. 2013r.  

      

     

 

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

13 marca 2013 o godz. 15.30 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 określenia wymagań jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Waśniów.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Spółce: zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów „Janik” Sp. z o.o. z siedzibą  w Janiku zadania własnego Gminy w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyraŜenia zgody na zawarcie przez Gminę 

umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: Rozbudowa Instalacji 

Regionalnej wraz z wyposaŜeniem w niezbędny sprzęt ZUO „Janik” Sp. z o.o., 

dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.   

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania 

bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy 

Waśniów w 2013 r. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu Gminy Waśniów na 2013 r. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. 

15. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani Gminy Waśniów za 2012 rok. 

16. Interpelacje i zapytania. 

17. Sprawy róŜne. 

18. Zakończenie obrad.                
 
Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosław Chamera 


