
                                                                                        Turawa, dnia 30.09.2015 r.                     

 

                                                                                                   

                                                                                            Radna/Radny 

                                                                                                     

                                                                                             

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   Zawiadamiam, że w dniu 16.10.2015 r. o godz. 9
00 

w siedzibie Urzędu Gminy  

w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy Turawa. 

 Porządek obrad:    

 

1. Sprawy regulaminowe. 

 stwierdzenie quorum, 

 przedstawienie porządku obrad, 

 przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.  

2. Wybór sekretarza sesji. 

3. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

4. Informacja o realizacji wniosków radnych i Komisji Rady Gminy. 

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy i przebieg sezonu turystycznego. 

6. Podjęcie uchwał: 

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa, Gminy Turawa, 

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa, Gminy Turawa, 

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, obejmującego obrzeża 

Jezior Turawskich, uchwalonego Uchwałą nr XXVII/166/2009 Rady Gminy z 

dnia 5 czerwca 2009 roku, 

 w sprawie uchwalenia Uchwały Nr XI/66/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 24 

listopada 2011 r. w spr. inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, 

określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 

 w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2015 r. 

 w sprawie udzielenia dotacji w 2015 r. na realizację zadań w zakresie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków(uchwałę wprowadził Wójt Gminy na 



podstawie art. 20 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym). 

 

7. Wybór ławników sądów powszechnych. 

- opinia zespołu powołanego do oceny kandydatów, 

- powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnych wyborów, 

- tajne wybory 

- podjęcie uchwały o wyborze ławników. 

8. Realizacja budżetu za I półrocze 2015 r. 

9. Analiza oświadczeń majątkowych przez podmioty uprawnione do analizy. 

10. Informacja o podjętych Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu 

Gminy. 

11. Przedstawienie pism, które wpłynęły do Rady Gminy między sesjami Rady Gminy. 

12. Wolne wnioski. 

13. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

15. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa.  

                                                               

                                                                                   Przewodniczący 

                                                                              Rady Gminy Turawa 

                                                                                     Artur Gallus 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


