
I N F O R M A C J A 
dnia 27 marca 2015 r. (piątek)  o godz. 1100 

w sali Nr 7 Urzędu Gminy Radomsko, ul. Piłsudskiego 34 odbędzie się 
V Sesja Rady Gminy Radomsko 

 
Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu IV sesji Rady Gminy Radomsko. 
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.  
5. Informacja z działalności Komisji Rady Gminy Radomsko. 
6. Informacja Komendanta Gminnego OSP na temat działalności jednostek OSP na terenie 

Gminy Radomsko za 2014 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie remontu wieży 

dzwonnicy kościoła parafialnego pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Dziepółci.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomsko na 

lata 2015-2024 wraz z objaśnieniami.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia/wyrażenia  zgody na wyodrębnienie w budżecie 

gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Radomsko. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku i zagospodarowania tych odpadów.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Radomsko.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na 
terenie Gminy Radomsko. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za pojemniki na terenie Gminy Radomsko. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku na terenie Gminy Radomsko. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na 
terenie Gminy Radomsko, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomsko na rok 2015”.  

19. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za  2014 rok. 

       20. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski.  
       21. Zamknięcie V Sesji Rady Gminy Radomsko.  

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy 
 

                                                                           Jan Suwart 


