
                                                                         Łoniów, dnia 16 maja 2012r. 

                          PANI/ PAN 

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

                                                                        RADNA/ RADNY 

                                                                        RADY GMINY ŁONIÓW 

Z A W I A D O M I E N I E  

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

/tekst jednolity Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ Przewodniczący Rady Gminy 

Łoniów zwołuje XX sesję Rady Gminy Łoniów, która odbędzie się w dniu                   

24 maja /czwartek/ 2012 r. o godz. 10
00

 -tej w Gminnym Ośrodku Kultury  w Łoniowie. 

Proponowany porządek obrad: 

       l .Otwarcie sesji oraz przyjęcie porządku obrad. 

2. Interpelacje radnych. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

4. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres między sesjami. 

      5. Informacja o zabezpieczeniu wałów przeciwpowodziowych. 

      6. Informacja Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w sprawie 

          odbioru śmieci oraz rozbudowy składowiska w Janczycach.   

      7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego 

          za 2011 rok. 

      8. Podjęcie uchwał w sprawie:       

          a/ zmian w budżecie gminy na 2012 rok, 

          b/ zmiany Uchwały nr XVII/88/12 Rady Gminy Łoniów z dnia 19  

              stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

              Łoniów na lata 2012-2027, 

          c/ opinii uznania lasów za ochronne, położonych na terenie Gminy  

              Łoniów, 

          d/ zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie , 

          e/ zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie,   

          f/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie  

             zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów  

             Kolonia, 

          g/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   

              przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 32/24 położonej   

              w miejscowości Jasienica, 

      9. Sprawy różne                                    

     10. Zamknięcie obrad. 

         Proszę o niezawodne przybycie. 

  

 

 

 

 

                             I N F O R M A C J A  
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Łoniów informuje, że sesja Rady 
odbędzie się w dniu 29 sierpnia (czwartek) 2013 r. o godz.                     
10 –tej w Urzędzie Gminy w Łoniowie (GOK). 
 
Proponowany porządek obrad: 
 
      l .Otwarcie sesji oraz przyjęcie porządku obrad. 

2. Interpelacje radnych. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. 

     5.  Informacja na temat procedury zgłaszania i usuwania skutków klęsk 

          żywiołowych w rolnictwie i możliwości wsparcia poszkodowanych              

          przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa                                     

         w Sandomierzu.. 
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. 

      7. Podjęcie uchwały w sprawie: 
    a/ zmian w budżecie gminy na 2013 rok, 

         b/ zmiany Uchwały nr XXVII/142/2012 Rady Gminy Łoniów z dnia  
             29 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
             Gminy Łoniów w latach 2013- 2028, 
        c/ określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania         
            budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się  
            wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu   
            wykonania planu finansowania Gminnego Ośrodka 
            Kultury w Łoniowie, Gminnej Biblioteki w Łoniowie                    
            i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej              
            w Świniarach Starych, 

   d/  uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie 
Gminy  
        Łoniów,       
   e/ zmiany uchwały nr XXXI/177/2013 z dnia 24 czerwca 
2013r.      
       w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/160/2013 z dnia 27     
       marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki                     
       nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania           
       bezdomności zwierząt na terenie gminy Łoniów na 2013 
rok, 
   f/  wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej  
       własność gminy, 
   g/ nabycia nieruchomości gruntowej, 
   h/  przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 w miejscowym  
        planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości     
        Łoniów i Łoniów Kolonia, 
   i/  zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa  
       Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Jeleniewsko- 
       Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 



     8. Sprawy różne.                                    
     9. Zamknięcie obrad. 

               

 

                                                                                                                                                                                    
                                                                     Przewodniczący  
                                                                         Rady Gminy 
                                                                     
                                                                    / -/ Antoni Szpak 
 

 

 


