
                                                                                        Turawa, dnia 13.11.2015 r.                     

 

                                                                                                   

                                                                                            Pani/Pan 

                                                                                    ………………………. 

                                                              

                                                                                                                                                                                 

  Zawiadamiam, że w dniu 27.11.2015 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. Przyjęcie stawek podatkowych na 2016 rok: 

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

-w sprawie minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek czynszu za lokale 

użytkowe oraz minimalnej ceny ciepła za C.O. na terenie Gminy Turawa 

obowiązujących od 1 stycznia 2016 r., 

- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., 

- w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r., 

- w sprawie zatwierdzenia dopłaty do odbiorców usług w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., 

-w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r., 

- w sprawie określenia wzoru formularza na podatek od nieruchomości, 

- w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny, 

- w sprawie określenia wzoru formularza informacji na podatek od nieruchomości, 

rolny i leśny, 

- w sprawie uchylenia uchwały Nr V/47/2003 Rady Gminy Turawa z dnia 26 lutego 

2003 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Turawa,  



6. Podjęcie uchwał: 

- w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym w miejscowości Zawada, Gmina 

Turawa, 

           - w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2015 r., 

           - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

           - w sprawie członkostwa Gminy Turawa w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa 

             Działania „Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia. 

          - w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa z Organizacjami 

             Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku  

             Publicznego na 2016 r. 

7. Przedstawienie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na okres kadencji Rady Gminy. 

8. Przedstawienie projektu budżetu na 2016 rok. 

9. Informacja o podjętych zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu 

Gminy. 

10. Przedstawienie pism, które wpłynęły do biura Rady Gminy między sesjami Rady 

Gminy. 

11. Wolne wnioski. 

12. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

14. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa.    

 

 

                                                                                           Przewodniczący 

                                                                                        Rady Gminy Turawa 

                                                                                             Artur Gallus 


