
 

     Przewodniczący                                                            
                                                                                             Wólka, dnia 3 grudnia 2014 r.   

      Rady   Gminy 

        Wólka                                                

          

     Z A W I A D O M I E N I E      

          
                         

 RG -0052.4.14                                  

       

                                                   Na podstawie art.20 ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym z 

dnia   8 marca 1990 r. tekst jednolity (Dz.U z 2013 r. poz. 594 z zm.) –  zawiadamiam, że na  

dzień, 12 grudnia 2014 r. godz.16.00-  zwołuję   sesję Rady Gminy Wólka z proponowanym 

porządkiem obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich  sesji. 

4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących stałych komisji Rady  o pracy 

między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  

a ) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej, 

b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu, 

                 c) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku  

    rolnego na 2015 rok, 

  d) wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego, 

  e) uchylająca uchwala  w sprawie zwolnienia od podatków :rolnego i leśnego, 

,  f) wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego, 

  g) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 

       na rok 2015, 

    h) wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych, 

  i) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na  

       terenie gminy Wólka na rok 2015, 

  j) wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Wólka, 

  k) określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od  

,                            nieruchomości,  rolnego i leśnego, 

l) zmian w budżecie na 2014 rok, 

ł) wieloletniej prognozy finansowej. 

m) przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX-Infrastruktura 

energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach 

Działania 9.3- Termomodernizacja  obiektów użyteczności publicznej – plany 

gospodarki niskoemisyjnej (PGN) ) (Konkurs nr 2/POliŚ/9.3/2013) 

          8. Odpowiedzi na    interpelacje i zapytania.    

          9. Wolne wnioski. 

         10. Zamknięcie obrad.                                                              Przewodniczący   

                  Rady Gminy 
Ustalam posiedzenia Komisji :     (-)  Józef Madoń 
Komisji Budżetowej na dzień 8.12.14 godz.8.00             

Komisji Rolnictwa na dzień 8.12.14 godz.10.00            

  

   
Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy” 
Podstawa prawna art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U z 2013 r.  poz. 594 z późn.zm.) 

 


