
 
Rada Gminy Turawa 

IX Sesja w dniu 16 lipca 2019, godz. 08:00 
Radni - Sesja 

9/2019 

1. Sprawy regulaminowe. 

a. Stwierdzenie quorum. 

b. Przedstawienie porządku obrad. 

c. Przyjęcie poprawek do protokołu z ostatniej sesji. 

2. Informacja o realizacji wniosków i zapytań radnych. 

3. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

południowej części obszaru wsi Turawa. 

5. Podjęcie pozostałych uchwał: 

a. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Turawa, 

b. w sprawie upoważnienia Kierownika GOSP w Turawie do prowadzenia 

postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z 

zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie G. Turawa, 

c. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu zachowań nad akwenami wodnymi 

stanowiącymi własność Gminy Turawa, 

d. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

e. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Kotórz 

Mały, 

f. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Turawa, 

g. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z 

dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same 

nieruchomości gruntowe na okres do trzech lat, 



h. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turawa nr IV/11/19 z dnia 25 

stycznia 2019 r. dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, 

i. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2016 z dnia 21 października w 

sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, 

j. w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie porozumień międzygminnych, 

k. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r. 

6. Informacja o Zarządzeniach Wójta Gminy dot. zmiany budżetu Gminy. 

7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa z 

Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za rok 2018. 

8. Przedstawienie pism, które wpłynęły między sesjami . 

9. Wnioski i zapytania radnych. 

10. Odpowiedź na złożone wnioski. 

11. Przyjęcie Protokołu Komisji Wnioskowej. 

12. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji. 


