
OBWIESZCZENIE
                Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z  
2001r . Nr 142,poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23,poz 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271 , Nr  
214, poz. 1806 , z 2003r. Nr 80,poz.717 i Nr 162,poz. 1568  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ,  Nr 116, poz. 1203 i Nr 
167, poz. 1759 , z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 ; z 2006r. Nr 17,  poz.128 i Nr 181,poz.1337 , z  
2007r. Nr 48, poz.327  , Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111) 

z  w  o  ł  u  j  ę    XXXIV  sesję Rady Gminy  Jodłowa na dzień:

    18 listopada 2009 roku o godz.  8   00    na sali posiedzeń Urzędu Gminy  Jodłowa  

 z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy organizacyjno – porządkowe.
2. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok:

             a) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa  
                 obliczenia  podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2010 roku,
             b) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
                 na terenie gminy Jodłowa,
             c) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz 
                 terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Jodłowa.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:
             a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
             b) upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego 
                 długoterminowego na zadania z zakresu upowszechniania  kultury fizycznej i sportu,
             c) upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego 
                 długoterminowego na zadanie pn „Wyposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie 
                 działań ratowniczych w samochód  ratowniczo-gaśniczy celem zwiększenia bezpieczeństwa na 
                 terenie Gminy Jodłowa”,
            d) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi
                 oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010 w  
                 zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
      4.    Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2010 rok. 
      5. Informacje z analizy złożonych oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby do tego 
            zobowiązane przekazane przez :
            a) Naczelnika  Urzędu Skarbowego w Dębicy,
            b) Wojewodę Podkarpackiego,
            c) Wójta Gminy Jodłowa,
            d) Przewodniczącego Rady Gminy Jodłowa
      6.   Informacja Wójta Gminy Jodłowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
      7.   Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów , wolne wnioski i zapytania oraz odpowiedzi na 
            wnioski i interpelacje.
      8    Sprawy różne.
      9 .  Oświadczenia radnych.


