
        Przywidz, dn.2017-10-30 

 

        Mieszkańcy 

BRG.0002.28.2017      GMINY  PRZYWIDZ  

 

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 

r. poz. 1875) zwołuję  XXVIII   zwyczajną sesję Rady Gminy Przywidz w dniu   15 listopada 2017r. o godz. 

15-tej. Sesja odbędzie się w  Gminnym Ośrodku Kultury w Przywidzu. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Sprawy regulaminowe: 

a) zatwierdzenie porządku obrad. 

b) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz. 

3. Informacja Wójta  z działalności i realizacji podjętych uchwał w okresie międzysesyjnym. 

4. Sprawozdanie  z działalności komisji rewizyjnej za II kwartał 2017 r 

5. Informacja  dot. oświadczeń majątkowych  za 2016 rok  - przedstawia Wójt i Przewodniczący 

Rady Gminy.  

6.Interpelacje radnych. 

7.Rozpatrzenie i   podjęcie uchwał w sprawach:  

1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2017 rok. 

2) udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu. 

3) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

pomieszczeń w Hali Widowiskowo Sportowej „Arena Przywidz” w Przywidzu.  

4) zatwierdzenia taryf za pobór wody z wodociągów gminnych oraz za odprowadzenie 

ścieków do urządzeń gminnych, 

5) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, 

6) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Przywidz, 

7) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 

2018 r. na terenie Gminy Przywidz   

8) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego w 2018 

r. na terenie Gminy Przywidz 

9) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego 

na 2018 r. na terenie Gminy Przywidz.  

10) uchwalenia Programu współpracy Gminy  Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o 

wolontariacie w 2018 r.  



11) zmiany realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017 w 

sołectwie Stara Huta. 

12) nadania nazw ulic w miejscowości – wieś Częstocin obręb ewidencyjny Częstocin 

13) nadania nazw ulic w miejscowości – wieś Przywidz obręb ew. Przywidz. 

14) nadania nazw ulic w miejscowości – wieś Sucha Huta obręb ewidencyjny Sucha Huta.  

15) stwierdzenia przekształcenia  dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej   im.bł. 

księdza Jerzego Popiełuszki w Pomlewie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. bł. 

księdza Jerzego Popiełuszki w Pomlewie. 

16) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w 

Trzepowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Trzepowie. 

17) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Przywidzu w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Unii Europejskiej w Przywidzu.  

18) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentu obrębu geodezyjnego Marszewska Góra, gmina Przywidz.  

8.Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz. 

9.Wnioski i oświadczenia radnych. 

10.Zakończenie obrad. 

 

 

 

Posiedzenie Komisji : 

1) Społecznej, Oświaty i Sportu  - 8.11.2017 r. godz. 14.30 

2) Gospodarczej -  13.11.2017 r. o godz. 10-tej . 

Posiedzenia komisji odbędą się w Urzędzie Gminy .  

 

 


