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ORK. 0002.9.2012 

 

 

 

 

 

Pan/i  

......................................................................  

 

 

 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2012 r. (wtorek) o godz. 9
00

 w sali nr 101 Urzędu 

Miejskiego w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2 (budynek w parku) odbędzie się XXIV sesja Rady 

Miejskiej w Wieluniu. 

 

1. Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej w Wieluniu. 

2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Wieluniu. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego, w związku    

z wygaśnięciem mandatu w okręgu wyborczym nr 1. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej          

w Wieluniu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2012 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/170/11 w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2012-2020. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod 

nazwą „Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji” na rok 2013. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wieluń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2013. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie 

Wieluń na rok 2013. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wieluń                     

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia      

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. 

15. Informacja burmistrza z działań podejmowanych między sesjami, w tym z wykonania przez niego 

uchwał rady. Zapytania i wolne wnioski. 

16. Komunikaty przewodniczącego Rady Miejskiej. 

17. Zakończenie obrad XXIV sesji. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pan/i  

......................................................................  

Sołtys/Przewodniczący Zarządu Osiedla  

 

 

 

 

 

Pan/i  

......................................................................  

 

 

 

Pan/i  

......................................................................  

Radny/Radna Gminy Wieluń  

 

 

Mieszkańcy Wielunia 
 


