
Jasienica Rosielna  22.10.2015r. 
 
 

 Na podstawie  art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8  marca  1990 r.  o samorządzie 
gminnym (Dz. U.  z  2015 r.  poz. 1515) zwołuję X  sesję  Rady Gminy  na dzień  
29 października  2015 r. o godz. 14.00 w sali Urzędu  Gminy w Jasienicy Rosielnej. 

 
Porządek obrad sesji:  
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Gminy. 
4. Informacja z realizacji uchwał i wniosków  z IX sesji Rady Gminy. 
5. Informacja o pracy Wójta  Gminy  oraz  o działaniach inwestycyjnych gminy od IX sesji. 
6. Podjęcie uchwał i wysłuchanie opinii Komisji w sprawie:   
 

1) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
2) uchwalenia dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, 
3) o zmianie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Jasienica 

Rosielna, 
4) szczegółowego sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych na terenie Gmina Jasienica Rosielna, 
5) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 

6) nieodpłatnego przejęcia działek(w miejscowości Jasienica Rosielna) , 
7) nieodpłatnego przejęcia działek(w miejscowości Blizne), 
8) zwolnień od podatków od nieruchomości w gminie Jasienica Rosielna, 
9) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym 

Domu Samopomocy w Bliznem, 
10) wprowadzenia opłaty targowej w gminie Jasienica Rosielna, 
11) zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych  

w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  
w gminie Jasienica Rosielna,  

12) obniżenia ceny sprzedaży drewna, 
13) obniżenia ceny skupu żyta, 
14) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Jasienica Rosielna. 

 
 7. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych, wójta, skarbnika,     

sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających   
decyzje  administracyjne. 

 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna  
      w roku szkolnym 2014/2015 . 

  9.  Zapytania i interpelacje radnych. 
     10.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

11.  Wolne wnioski i informacje. 
     12.  Zakończenie sesji.  
 
 
 

                    Przewodniczący Rady Gminy       
                                            Stanisław Pająk 


