
Andrzejewo dnia  21.01.2016 r. 

 

Pan(i)  …………………………………………………………….. 

                           Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                   

(Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515  z późn. zm.) zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Andrzejewo                                                 

w    dniu 29 stycznia 2016 r.  o godz.  10 
00

 
    

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.  

Porządek obrad:  

1. Zatwierdzenie porządku XIII Sesji Rady Gminy.  

2. Zatwierdzenie protokołu XI Sesji Rady Gminy. 

3. Zatwierdzenie protokołu XII Sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2030 

b) zmian w budżecie gminy na rok 2016 

c) zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej i administracyjnej 

dla jednostek budżetowych Gminy Andrzejewo 

d) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy 

Andrzejewo na lata 2016 – 2021 

e) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 

f) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2016 

g) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 

h) uchylająca uchwałę Nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 

2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrzejewo 

i) zmiany uchwały Nr XI/66/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2015 roku 

dotyczącej ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych 

j) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Andrzejewo 

k) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

l) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

m) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 

6. Wolne wnioski i zapytania. 

7. Zamknięcie obrad.  

 
 

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy  

 

                                                                                                       Jarosław Sołowiński 


