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OP. 0002. 11.2021 

 

 

 

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

 

 

 

 Zawiadamiam, że w dniu      11 października  2021  roku  o  godz. 10 00  w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy odbędzie się   XLV sesja   Rady Gminy Wierzbica obecnej kadencji. 

 

 

Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie protokołów   z  XLII  i XLIV sesji Rady Gminy. 

3. Informacja na temat bezpieczeństwa , porządku publicznego i pożarowego   na terenie 

Gminy Wierzbica. 

4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbica . 

5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS . 

6. Wolne wnioski i sprawy bieżące. 

7.  Informacja o przebiegu   wykonania budżetu za I półrocze 2021r. 

8. Uchwała w sprawie zmiany  Uchwały Budżetowej na rok 2021. 

9. Uchwała w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2026 . 

10. Uchwała w sprawie  określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Gminy 

Wierzbica zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej i jednostek 

obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach 

wspólnej obsługi. 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w związku 

ze złożonym przez Starostę Radomskiego oświadczeniem o odwołaniu darowizny. 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego na parterze budynku 

nr 27 przy ul. I. Krasickiego w Wierzbicy na czas oznaczony powyżej 3 lat  . 

13. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu obrębu Wierzbica, Polany Kolonia, Polany . 

14. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania i gospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy. 

15. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia  opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących wszystkie bioodpady 

stanowiące  odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

16. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Wierzbica . 

17. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

18. Informacje Przewodniczącego Rady, zamknięcie obrad. 

                  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

/-/ Małgorzata Winiarska 


