
Zapraszam 
na   XVIII  Sesję Rady Gminy Piaski, 

która odbędzie się dnia: 
 21   czerwca   2016r. o godz. 1300 

   w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach,  
ul. Strzelecka 4. 

 
 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, powitanie, stwierdzenie kworum. 

2. Informacja na temat porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”. 

5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy Piaski. 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy Piaski. 

7. Sprawozdania przewodniczących komisji. 

8. PODJĘCIE  UCHWAŁ W SPRAWIE: 
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016r., 
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2016 -2020, 
- zmiany w Uchwale Nr XVI/98/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r.,   
- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich  i robót 

budowalnych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy 
Piaski,  

- przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski na lata 2016 - 2023, 
- wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Piaski od Powiatu Gostyńskiego zadań związanych z usuwaniem 

krzewów z dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Piaski w roku 2017, 
-  przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy  

Piaski, 
- metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, 
- określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy Piaski, 

- zmiany uchwały nr XVI/100/2016 Rady Gminy Piaski z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

- przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski, 
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od   
  właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela  
  nieruchomości opłatę  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi 
- przyjęcia „Diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 

przez Gminę Piaski”, 
- wyrażenia zgody na udział Gminy Piaski w projektach konkursowych realizowanych w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 
 - zmiany nazwy Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach na Centrum Usług Wspólnych w Piaskach i nadania 

statutu, 
- zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych 

Gminy Piaski. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy Piaski  
           /-/ Irena Różalska  


