
  

 

 O G Ł O S Z E N I E ! 
           
 
     Zawiadamiam, że XI sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się w dniu                                
30 października  2019r. o godz. 11.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie. 
 
 

Porządek obrad obejmuje:  
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji. 
3. Informacja o nowych uregulowaniach w zakresie gospodarki wodnej oraz  
    dotychczasowej działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
    w Lesznie.  
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
5. Interpelacje i zapytania  radnych. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
    1/ zmian budżetu gminy na 2019r., 
    2/ zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu  
        w 2019 roku,  
    3/ przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Rozdrażew,  
    4/ 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, 
    5/ uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Regionalnemu Zakładowi  
        Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. zadania polegającego na zagospodarowaniu  
        odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych  z terenu Gminy  
        Rozdrażew, 
    6/ określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,  
        którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami  
        komunalnymi na rzecz Gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów  
        komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  
        ciekłych na terenie Gminy  Rozdrażew, 
    7/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu budynku 
        przeznaczonego na działalność weterynaryjną w Rozdrażewie przy ul. Kompanii  
        Rozdrażewskiej 4 z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, 
    8/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, 
    9/ zasad udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa 
        użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo  
        własności, 
  10/ zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. 
7. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
8. Wolne wnioski, pytania i informacje radnych, sołtysów i innych uczestników sesji. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
10.Zamknięcie obrad. 
 
       Przewodniczący Rady Gminy  
       Wiesław Jankowski  
 
 
 
 
 


