
                                                                                 Mszana,  dnia  18.04.2014 r. 

 

 

                    Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym 

/  Dz. U.  z  2013 r. poz.  594 /    zwołuję  sesję  zwyczajną  Rady   Gminy   Mszana w dniu   

27  czerwca  2014 r.   o godz. 11.00  w   sali  posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie. 

 

Proponowany porządek obrad:      

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z  sesji z dnia  2.06.2014 r. 

5. Interpelacje.    

6. Sprawozdanie z prac Komisji. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

     a/ trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mszana, 

     b/ określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności  

         pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mszana i jej  

         jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej  

         w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, 

     c/ przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie  

         Mszana na lata 2014 – 2022, 

     d/ zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie podziału  

         Powiatu Wodzisławskiego na okręgi wyborcze oraz określenia ich granic, numerów  

         i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 

     e/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerklany, 

     f/ przejęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania publicznego zarządzania publiczną  

        drogą powiatową 5037S (ulica Moszczeńska) w zakresie planowania, 

     g/ wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będącej  

        własnością Gminy Mszana, 

     h/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu  

         na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku tzw.  

         "Agronomówki" oraz części budynku gospodarczego w Połomi przy ul. Szkolnej 15 

         na działce oznaczonej geodezyjnie działką nr 1415/389, dla której Sąd Rejonowy  

         w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą nr GL1W/00052614/7 z wpisanym  

         prawem własności na rzecz Gminy Mszana, 

      i/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Mszana na lata 2013 -2019, 

      j/ zmian w budżecie Gminy na 2014 r. 

  8. Sprawozdanie Wójta Gminy  i  Z-cy  Wójta z działalności w okresie między sesjami.  

  9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Wolne głosy i wnioski   

11. Zakończenie obrad.             

 

 

 

                                                                                

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                        /-/ Tadeusz Wroński 


