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A/A

Zgadnie z art,20 ust. 1 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001, r. Nr 142 poz.159| z póz. zm.) zwołĄę xvl Zwyczajtą sesję Rady Gminy

Słupca na dziefi 1 lutego 20!2 roku o godz. 10 oo w Sali obrad Uruędu Gminy Stupca z

następuj ącym porządkiem obrad:

1. otwarcię sesji, stwierdzęruę quorum.
2. P rzedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z)(l{ sesji Rady Gminy Słupca z dnia29 grudnia 2011 roku.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie Uchwał w sprawie:

a)pĘstąpienia do sporządzeni a złniany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Śł.'p.u dla obrębów geodezyjnychDrążna, Józefowo, Korwin'
Koszuty, Koszuty - Parcele, Młodojewo oraz, opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości w obrębie geodezyjnym Koszuty -

Parcele - druk nr I
b)przystąpienia do spotządzema zrrnany miejscowego planu zagospodarow_ania

przestrzennego gminy Słupca dla obrębów geodezyjnych Borki, Gółkowo, Kąty,
Kotunia" Wierzbno i Wierzbocicę _ druk nr 2

c) zatwięrdzęnia taryf za zbiarowe zaopattzenie w wodę, i zbiorowe odprowadzenie
ścieków _ druk nr 3

d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie rcalizaqi
zadaniausuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawtetajacych azbest _ druk nr 4

e) utworzenia Warsztatu Terapii ZajęciowĄ w Wierzbocicach oraznadatiu mu Statutu
- druk nr 5

f )sprostowaniabłędówpisarskichwuchwaleNrXIV/92/11 RadyGminy Słupca zdńa23.listopada 
2011r. w sprawie zmiaty uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Słupca na|ata2011_20|6_ druk nr 6
g)wpiowadzeniazmiando budżetu Gminy Stupca na rok 2aI2 - druk nr 7

6 . Interpelacje i wnioski Radnych.
7. Wolne wnioski izapytanta
8. Zakoitczęrue XVI ZvtyczajnĄ sesji Rady Gminy Stupca.

Zawiadamiając o powyżsrym' proszę o wzięcie udzialu w obradach.

RadY GminY

,opczyński


