
                                                                                                             Turawa, dnia 17.12.2014 r.  
 

 

                                                                                                                      Pan /Pani 

                                                                                                                 …………………. 

 

 

   Zawiadamiam, że w dniu 09.01.2015 r. o godz. 9
00  

w siedzibie Urzędu Gminy  

w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy Turawa. 

 

 Porządek obrad:    

 

1. Sprawy regulaminowe. 

- stwierdzenie guorum, 

-przedstawienie porządku obrad, 

-przyjęcie protokołu z sesji w dniu 1.12.2014 r. i 4.12. 2014 r. 

2. Wybór sekretarza sesji. 

3. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

4. Przyjecie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

- Opinia RIO w sprawie WPF. 

5.   Przyjęcie budżetu Gminy Turawa na 2015 rok. 

 -odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

- odczytanie opinii składu orzekającego RIO o projekcie uchwały budżetowej, 

- odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji Rady Gminy Turawa. 

- przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie proponowanych opinii  

i wniosków, 

- dyskusja nad projektem budżetu,  

-głosowanie poszczególnych wniosków komisji, 

- głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

6. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2015 rok- uchwała. 

7. Podjęcie uchwał: 

 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turawa nr XXV/158/2013 z dnia 26 czerwca 

2013 w spr. przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego „Zintegrowany rozwój 

Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 

2007-2013, 

 w sprawie zatwierdzenia dopłaty do odbiorców usług w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 



 w sprawie odmowy uchylenia uchwały. 

8. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2015 rok. 

9. Przyjęcie planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy. 

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

11. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły do biura Rady Gminy Turawa między sesjami. 

12. Wolne wnioski. 

13. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

15. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa.                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Niniejsze zawiadomienie należy przedłożyć w zakładzie pracy celem uzyskania 

zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z 

dnia 8 marca 1990 r. / Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm./. 

 

                                                                                                            Przewodniczący 

                                                                                                      Rady Gminy Turawa 

                                                                                                              Artur Gallus 


