Kłodawa, 21 października 2011r
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kłodawie

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr
142 z 2001r.ze zmianami) oraz § 27 ust. 2 Statutu Gminy Kłodawa przyjętego Uchwałą Nr
370/02Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 8 października 2002r( Dz.Urz.Województwa
Wielkopolskiego Nr 177 z 31 grudnia 2002r poz.5509 zmieniony uchwałą Nr 344/09 z 27 sierpnia
2009r Dz.Urz.Województwa Wielkopolskiego Nr 176 z 30 września 2009r poz. 2960) , zwołuję na
dzień:
28 października 2011r (piątek ) o godz. 14-tej w sali Nr 19
Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
XV sesję Rady Miejskiej w Kłodawie
z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy Kłodawa
na 2011r.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu
do realizacji oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt”Europrzedszkolaki z Solnej Doliny”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Kłodawa za rok 2011/2012
8.Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej ,jako podstawa do
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kłodawa
10.Informacja Burmistrza w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
12.Informacja Burmistrza w sprawie określenia opłaty od posiadania psów.
13.Informacja Burmistrza w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczanej wg średniej ceny
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej
położonej w Górkach.
16.Interpelacje i wnioski radnych.
17.Wolne wnioski.
18.Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady
/-/ Jadwiga Jaroniewska

