Tarczyn, dnia 14 czsrwca20l6r.

Pan

li I

Na podstawie aft. 20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca I 990 roku o samorzqdzie gmirrnym
(t. j. Dz. u . z 2016r poz. 446.) z w o I u j XXIV Sesjg Rady Miejskiej w Tarcrynie
9

w dniu 23 czerwca2076 r. (czwartek) o godz 14.30
Obrady odbgd4 sig w sali w Gminnym O$rodku Kultury.

Proponowany porz4dek obrad

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie XXIV Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
Stwierdzenieprawomocnosci obrad
Przyjgcie porz4dku obrad.
Przyjgcie protokolu z XXI,XXII.XXIII Sesji.
Sprawozdanie z dzialalnoici Burmistrza Tarczyna.
Pytania, interpelacje.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budZetu i sprawozdania frnansoweg o za20l5r.
a) wniosek Komisji Rewizyjnej
b) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

8.
9.

Uchwala
Uchwala
Uchwala
Uchwala

10.
11.
12.

c)

dyskusja.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania f,rnansowego zarok2015.
w sprawie udzielenia absolutorium BurmistrzowiTarczyna.
zmieniaj1cauchwalg budzetowq .
w sprawie zmiany uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej nalata21l5 - 2021.
Uchwala w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prr.sirr"no"go dla dzialek nr
ew.23

13'

7

l

l,

11

6

1

7,11

3 obrgb Tarczyn, gmina T arczyn.

Uchwala zmieniai}ca uchwalg w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Tarczynmiejsc sprzeda1y i
podawania napoj 6w alkoholowych.

r4. Uchwala w sprawie wyrazenia zgody na nieodplatne ustanowienie sluzebnoSci swobodnego przejScia i
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.

przejazdu przez nieruchomoS6 stanowi4c4 wlasnoSi Gminy Tarczyn.
Uchwatra w sprawie wyraLenia zgody tta
ustanowienie sluzebnoSci przesylu na rzecz pGE
Dystrybucja SA oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Jezioma na nieruchomoSciach stanowiacvch
wlasnoSi Gminy'T ar czyn.
Uchwala w sprawie przyjgcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarczyn.
Uchwala w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowe go zaopatrzenia wodg i zbiorowego doprowadzania

Sciek6w na terenie Gminy Tarczyn oraz ustalenia wysokoSci doplaty do taryf dla odbiorc6w uslug
wodoci4gowo karralizacyjnych.
Uchwala w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystoSci i porz4dku na terenie Gminy Tarcrw.
Uchwala w sprawie terminu, czgstotliwoSci i trybu uiszczania oplaly za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w Gminie Tarczyn.
Uchwala w sprawie szczeg6lowego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w
komunalnych od wlaScicieli nieruchomoSci w gminie Tarczyni zagospodarowania tych odpad6w.
Uchwala w sprawie zwolnienia w czgsci z opLaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wlascicieli
nieruchomoSci, na kt6rych zamieszkujq rodziny wielodzietne.
Wolne wnioski.
Zamknigcie Sesji.
Uchwala

PRZEWODNTCZACY F|ADY

