
    Tworóg, dnia 27.09.2016r. 

RG. 0002.20.2016. 

ZAWIADOMIENIE 

 

W dniu 10 października 2016 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 20 

sesja Rady Gminy Tworóg. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z 19 sesji Rady Gminy odbytej 30.08.2016r. 

4. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze. 
5. Ślubowanie radnego. 
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tworóg: 

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
c) przyjęcie regulaminu głosowania, 
d) przeprowadzenie głosowania (tajnego), 
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Komunalnej. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rozwoju, Inwentaryzacji i Rolnictwa. 
9. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady. 
10. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji. 
11. Informacja o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016r. 
12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2024. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w 

Tworogu. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w 

Hanusku. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w 

Tworogu. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Nowej Wsi 

Tworoskiej. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Nowej Wsi 

Tworoskiej. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w rejonie ulic Bocznej, Kasztanowej i Wiejskiej w Brynku. 
23. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych. 
24. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka. 
25. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.  
26. Wnioski i zapytania.  
27. Zamknięcie 20 sesji Rady Gminy Tworóg.     

 
                                               

 


