
Waśniów 18. 07. 2016r.  
     

Sz. P.  

……………………………………….  
 
 

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

22 lipca 2016 roku o godz. 13.30 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. Przedstawienie informacji odnośnie stanu technicznego dróg powiatowych na terenie 

gminy Waśniów, poniesionych nakładów oraz planowanych w tym zakresie 
inwestycji. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 
2016 rok. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Ostrowieckiego.  

8. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego 
w gminie Waśniów dla celów zawartych w art. 61 ust.4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Waśniów 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminów, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
przetargu nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, 
oznaczonych ewidencyjnie nr działek 137/8 o pow. 0,0869 ha, zabudowanej 
budynkiem drewnianym oraz nr 137/9 o pow. 0,0799 ha, położonych w obrębie 0003- 
Czajęcice, wpisanych do rejestru zabytków pod numerem A.618.   

15. Interpelacje i zapytania. 
16. Sprawy różne.    
17. Zakończenie obrad.            

Przewodniczący Rady Gminy  

Mirosław Chamera 


