Mszana, dnia 30.10.2017 r.
Radni Rady Gminy
w Mszanie
Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu
6 listopada 2017 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mszana.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26.09.2017 r.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy z dnia
26.10.2017 r.
6. Interpelacje.
7. Sprawozdanie z prac Komisji.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a/ wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie
Gminy Mszana oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku na 2018 rok
- b/ wysokości stawek podatku od środków transportu na terenie Gminy Mszana
2018 rok i zwolnień w tym podatku.
- c/ opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Mszana na 2018 rok.
- d/ wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mszana na 2018 rok.
- e/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2017 rok.
- f/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- g/ przyjęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania publicznego zarządzania
drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie
letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz
utrzymania zieleni przydrożnej.
- h/ uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mszana z Organizacjami
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok.
- i/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2018 rok.
- j/ stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Mszanie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. św. Kazimierza w Mszanie.
- k/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Połomi w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Połomi.
- l/ przekształcenia Zespołu Szkół w Gogołowej.
9. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników.
10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad.
Przewodniczący
Rady Gminy Mszana
/-/ Andrzej Kaperczak

