
               Przewodnicz ący Rady Gminy w Świerczowie 

                                                                  Świerczów , 22 kwietnia  2013 roku 
 

RG.0002.XXII.1.2013.TC.  
 
 

                     Pan(i)                                                    
                                                                                               

                                                                                       ……………………………………….. 
                                                                                       ………………………………………. 
. 
 
                 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  
(Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ; z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz. 
984,Nr 153,poz. 1271, Nr 214,poz.1806;  z 2003r. Nr 80,poz. 717,  
Nr 162, poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz. 1203,  Nr 167,poz. 1759;  
 z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175,poz.1457;  z 2006r.  Nr 17,poz.128, Nr 181, poz.1337;  
z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138,poz.974, Nr 173 poz. 1218;  z 2008r.  
Nr 180,poz.1111; Nr 223,poz.1458; z 2009r. Nr 52,poz.420, Nr 157,poz.1241; 
z 2010r. Nr 28,poz.142 i 146;Nr 40, poz.230; Nr 106 poz.675; z 2011r. 21.poz.113, 
Nr 117 poz.679, Nr 131 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281; z 2012 r. poz.567) 
zwołuj ę   w dniu 30 kwietnia   2013 roku ( wtorek  ) o god z.10°° w Sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Świerczowie  XXII  Sesję Rady Gminy. 
 
 
 Proponowany porz ądek obrad sesji :  
  
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Interpelacje radnych. 
3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji. 
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
5. Informacja o działalności Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A w Namysłowie 
          z uwzględnieniem  profilaktyki zdrowotnej gminy. 
6. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie. 
7. Informacja o działalności spółki „EKOWOD” za 2012 rok. 
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie 

za 2012 rok oraz ocena zasobów Pomocy Społecznej. 
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Świerczowie za 2012 rok. 
 
10. Podjęcie uchwał w sprawie : 

 
a) o zmianie uchwały Nr XX/169/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 

2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów , 

  



b) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

  
c) o zmianie uchwały Nr XX/166/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 

2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 
pojemnik,   

 
d)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie 

        gminy dotychczasowemu dzierżawcy wyłonionemu w przetargu,  
 

e)    uzgodnienia funkcji handlowej terenu oznaczonego A/AG w miejscowym planie 
         zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów działka nr 356/1 we wsi 
         Starościn,  
 

f) określenia trybu i kryteriów  oceny wniosków na realizację zadania publicznego w 
ramach inicjatywy lokalnej,  

 
g)   udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP  

        w Biestrzykowicach,   
 

h) przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ 
DO SAMODZIELNOŚCI” w ramach Propgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

     
i) zmiany w uchwale Nr XIX/163/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 

2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok. 
 

   
11.  Wolne wnioski i zapytania. 
 
12.  Zamknięcie obrad sesji. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z art.25 ust.3 cytowanej na wstępie ustawy pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy 
zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 


