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ZAPROSZENIE
Na podstawie art. 20 us!.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późno zm. ) zwołuję II SESJĘ RADY GMINY WILCZYCE
w dniu 30 listopada 2018 r.(piątek) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury
w Wilczycach z następującym porządkiem obrad:
l) Otwarcie Sesji i powitanie.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Zatwierdzenie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5) Informacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
6) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
7) Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwal w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok,
b) ustalenia warunków pracy i placy Wójta Gminy.
c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy
2019 na obszarze Gminy Wilczyce,
d) zmiany uchwały Nr XI/58/20 15 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 roku
w sprawie opIaty targowej,
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku na terenie
Gminy Wilczyce,
I) wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
g) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wilczyce i Gminą Obrazów
w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Wilczyce opieką i usluganli Świadczonymi przez
Środowiskowy Dom Sanl0pomocy w Kleczanowie dla osób przewlekle psychicznie
chorych i upośledzonych mnysłowo,
h) przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjanli pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
8) Wolne wnioski i informacje
9) Sprawy różne.
10) ZakOJ1czenie obrad.

(podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późno zm )
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