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Proponowany porządek 

XXIX Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka 

w dniu 27 lipca  2017 roku ( czwartek ) 

sala narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka 

Godzina 15.00 

1. Sprawy regulaminowe 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

b) przyjęcie porządku obrad sesji 

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 

2. Uroczyste ślubowanie nowo wybranych sołtysów. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

4. Interpelacje i wnioski radnych 

5. Wolne wnioski i zapytania. 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski. 

7. Informacje Przewodniczących komisji stałych rady gminy o pracy w okresie 

międzysesyjnym. 

8. Deklaracje i oświadczenia Rady Gminy w sprawie: 

a) Wniosku firmy Rent Expert w sprawie kupna części działki nr 65/3 w miejscowości 

Unichowo; 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) nadania imienia Szkole Podstawowej w Rokitach wg druku nr 287; 

b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości wg druku nr 288; 

c) zmiany uchwały nr XXIV/219/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka                             

z dnia 28 listopada 2016 r. dotyczącej opłaty targowej wg druku nr 289; 

d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat wg 

druku nr 290; 
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e) określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku 

nr 291; 

f) zmiany uchwały Nr III/27/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczącej metody 

wyboru ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej 

opłaty wg druku nr 292; 

g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 110/53 położonej                     

w obrębie Jerzkowice, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 293; 

h) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 97/1 położonej                     

w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 294; 

i) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 19/1 położonej                     

w obrębie Unichowo, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 295; 

j) zmian w budżecie gminy na 2017 rok wg druku nr 296; 

k) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka 

na lata 2017-2030 wg druku nr 297. 

10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy. 


