
 
PORZĄDEK OBRAD 

XV Sesji Rady Gminy 

  w dniu 30 listopada 2015 r. 

 

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Przedstawienie porządku obrad. 

   3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.  

   4. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 26 października 

       2015 r.  

   5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania  

       mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2016-2020. 

   6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

   7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  

       transportowych. 

   8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Tułowice opłaty targowej   

       oraz zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek dziennych opłaty   

       targowej. 

   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 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/61/15 Rady Gminy Tułowice z  

      dnia 1 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/9/14 Rady Gminy Tułowice z dnia  

     16 grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania o  

      odpłatności za usługi opiekuńcze. 

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/9/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 16  

      grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i  

      odpłatności za usługi opiekuńcze. 

 14. Informacja Sołtysów o istotnych dla sołectwa sprawach w III kwartale 2015 r.   

 15. Informacja z  działalności Komisji Rady za III kwartał 2015 r.  

 16. Informacja  z działalności Rady Gminy za III kwartał 2015 r. 

 17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 

 18. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy       

        między Sesjami. 

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

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

 21. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski.  

 22. Zakończenie obrad. 


