Bargłów Kościelny, dn. 17.12.2007r.
Rada Gminy
Bargłów Kościelny
Pan(i) ............................................
.……………………………
Zapraszam na obrady VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny w dniu
28 grudnia 2007r.
obrady Rozpoczną się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Spółdzielni „SCh”
w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 4- sala narad.
Ustalam następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4. Wystąpienie gości.
5 Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
6. Wystąpienie Wójta Gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
b) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
c) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata
2007-2012,
d) zbycia nieruchomości we wsi Bargłów Kościelny,
e) zbycia nieruchomości we wsi Kroszówka
f) uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
g) przystąpienia gminy Bargłów Kościelny do Związku Komunalnego ,,Biebrza”
h) Planu rozwoju miejscowości Tajno Stare, Barszcze, Górskie, Kroszewo
i) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
j) w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
k) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny
l) przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata
2008-2012r.
m) przyjęcia Gminnej Strategii Rozwoju Problemów Społecznych
n) Stawek podatku od środków transportowych.
o) zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2007 r.,
p) przyjęcia budżetu gminy na 2008r.
- przedstawienie opinii Komisji Budżetu Finansów i Rolnictwa z wnioskami radnych,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- dyskusje nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
8 . Interpelacje radnych
9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych Gminy Bargłów
Kościelny

10. Wnioski i zapytania radnych.
11. Zapytania, informacje i wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.
Z poważaniem:
Do wiadomości:
1. Wójt Gminy
2. Skarbnik Gminy
3. Mieszkańcy w formie obwieszczenia
4. a/a

