
  RADA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA 

77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 

Telefon:+48 59 82 12 643 wew. 38   FAX: +48 59 82 12 644 

rg@czarnadabrowka.pl         www.czarnadabrowka.pl 

             

                            Proponowany porządek 

XXXIII Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka 

w dniu 27 listopada  2017 roku ( poniedziałek ) 

sala narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka 

Godzina 15.00 

1. Sprawy regulaminowe 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

b) przyjęcie porządku obrad sesji 

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 

2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

3. Interpelacje i wnioski radnych. 

4. Wolne wnioski i zapytania. 

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski. 

6. Informacje Przewodniczących komisji stałych rady gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia ”Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka                                         

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy                 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” wg druku nr 320; 

b) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka, położonej                   

w Czarnej Dąbrówce wg druku nr 321; 

c) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka, położonej                  

w Kozach. wg druku nr 322; 

d) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 

43/3 w obrębie ewidencyjnym Kozy wg druku nr 323; 

e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 37/2, 

37/3 i 36 obręb Łupawsko wg druku nr 324; 

f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych 

zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna 

Dąbrówka wg druku nr 325; 

g) określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości na rok 2018 wg druku nr 326; 

h) opłaty miejscowej wg druku nr 327; 

i) opłaty targowej wg druku nr 328; 

j) stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok wg druku nr 329; 

k) zmian w budżecie gminy na 2017 rok wg druku nr 330, 

8. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy. 
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