
           Bądkowo, 19.03.2012 r. 

                      

I N F O R M A C J A 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym ( Dz. U. 

Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm..) zwołuję XVI sesję RADY GMINY BĄDKOWO, 

która odbędzie się w dniu 27 marca 2013 r.     (środa) o  godzinie 10:00     w sali Gminnego 

Ośrodka Kultury  w Bądkowie. 

 

Porządek XVI sesji : 

 
1. Otwarcie XVI sesji Rady Gminy Bądkowo i stwierdzenie quorum. 

2. Powołanie protokólanta sesji. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokółu sesji Nr XV 

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie funduszu soleckiego na rok budŜetowy 

2014, 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki 

na sfinansowanie planowanego  deficytu, 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

7. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-72-2012 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2013-2020, 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie  zmian w uchwale  budŜetowej Gminy 

Bądkowo na 2013 rok, 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

9. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie   ustalenia diet 

Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 

Przewodniczącym stałych komisji rady i radnych za udział w pracach organów gminy 

oraz ustalenia naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych  radnych 

gminy, 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

gminy Bądkowo, 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Bądkowo, 

a) dyskusja, 

b) podjecie uchwały. 

12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 



nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Bądkowo. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

a) dyskusja. 

b) podjęcie uchwały. 

15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości tej opłaty 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały.  

16. Przyjęcie sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim oraz 

skuteczności działania Policji w 2012 roku.  

17. Interpelacje i zapytania radnych.  

18. Wolne wnioski i zapytania.  

19. Zakończenie XVI sesji Rady Gminy Bądkowo. 

                                                                                    

Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                      /-/  Halina Kurdupska 


