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Z A W I A D O M I E N I E 

 

                   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2016 roku  poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Łaskarzew  

w dniu 17 listopada 2016 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

Łaskarzew z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Łaskarzew. 

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2015/2016, w tym o wynikach 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew (zgodnie  

z art.5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty). 

4. Informacja  z analizy oświadczeń majątkowych. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, 

2/obniżenia ceny drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego 

    na 2017 rok, 

3/ obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa  obliczenia podatku  

     rolnego na 2017 rok, 

4/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok  

     obowiązujących na terenie Gminy Łaskarzew, 

5/ organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Łaskarzew, 

6/ zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzieleniu  

    dotacji i sposobu jej rozliczania, 

7/ uchwalenia Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz  

    podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, 

8/ dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok.    

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie braku stwierdzenia przesłanek do wygaszenia mandatu 

radnej Gminy Łaskarzew. 

7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

9. Interpelacje i wnioski radnych, w tym udzielenie odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na 

poprzedniej sesji rady. 

   

        

Przewodniczący Rady Gminy 

/ - / Jerzy Błachnio 


