
 

PORZĄDEK OBRAD 

XLIX Sesji Rady Miejskiej 

w dniu 9 kwietnia 2018 r. 

 

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Przedstawienie porządku obrad.  

   3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 5 marca 2018 r.  

   4. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 15 marca 2018 r.  

   5. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 29 lutego  2018 r.  

  6. Informacja o działalności obiektu sportowego „Orlik” 

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.  

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

  9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie 

    podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości  

10. Podjęcie uchwały w sprawie  wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku  

      rolnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku rolnym.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku  

      leśnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku leśnym.  

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Tułowice Nr IV/19/15 z dnia 26 lutego  

      2015r. w sprawie inkasa podatku  rolnego, leśnego i od nieruchomości – zmienionej uchwałą 

      Rady Gminy Tułowice Nr XIX/94/16 z dnia 3 marca 2016 r.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVIII/144/16 Rady Gminy Tułowice z dnia  

      30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  

      komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej  opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie   

      odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i tryb składania  

      deklaracji za pomocą środków  komunikacji elektronicznej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  Uchwały Nr XXVIII/143/16 Rady Gminy Tułowice z dnia  

      30 listopada 2016 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w  

      zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych  

      odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

      odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania  

      odpadów komunalnych 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/146/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30  

      listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

      Tułowice 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  

      zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie  Gminy Tułowice w 2018 roku.   

18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu  

      wyborczego do Rady Powiatu. 

19. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.  

20. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017. 

21. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Tułowicach za rok 2017. 

22. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów  

      Alkoholowych i Narkotykowych w 2017 roku. 

23. Informacja o przebiegu akcji zimowego odpoczynku  „FERIADA 2018”. 

24. Informacja o przedłożeniu oświadczeń majątkowych  za rok 2017. 

25. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tułowic między Sesjami. 

26. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego  Rady Miejskiej 

       między Sesjami. 

27. Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji. 

28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej, 

29. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 

30. Zakończenie obrad 

 


