
                                   
        Mogielnica 20.11.2012 r. 
          
 
 
 
   Działając zgodnie z art.20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym    
zwołuję XXXIII Sesj ę Rady Miejskiej w Mogielnicy  w dniu  27 
listopada 2012 r.   /wtorek /  o godz. 10.00  w sali obrad Rady 
Miejskiej - Rynek 15 
Informuj ąc o powyższym zapraszam do udziału. 
 
     Projekt porządku obrad: 
 

1. Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 

2.  Powołanie Sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji. 

5. Informacja Burmistrza z działań od ub. Sesji. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025. 

8. Informacja na temat stawki podatku rolnego na 2013 rok. 

9. Informacja na temat stawki podatku leśnego na 2013 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 

na 2013 rok 

11. Podjęcie uchwały w prawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 

2013 rok. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportu na 2013 rok. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego 

i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów  i wynagrodzenia za 

inkaso na 2013 rok. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2013 r. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, 

deklaracji i załączników na podatek rolny od nieruchomości i leśny. 



16.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z 

urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji 

sanitarnej. 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mogielnicy jako właściwego organu do realizacji 

zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny. 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mogielnicy. 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica. 

20.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia miesięcznej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej 

opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy Mogielnica.  

22.  Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica. 

23.  Podjęcie uchwały w sprawie Program współpracy Gminy i Miasta 

Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. 

24.  Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

25.  Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 

26.  Sprawy mieszkańców. 

27.  Zakończenie obrad. 

 
 
 
 
 
 
 
 


