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zawiadAIriiarn'żŁ sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie odbędzie się
w dliu 29 c'€rwca / vto.€li/ 2010 r. o god'. 14.oo w sali konfercnoyjn€j
UŹędu Miejskiego w Kafusrynie z następujqpyn poŹądkien obrad:
l. otwarci€ ob{ad i stwieldzeni€ prawonocności'
2. Uchwal€ńe Porządku obńd.
3.Interpelacje.
4' Infonnacja z działalności burmistrza w oke,i€ niędzysesyjnym oraz

rcalizaoji uchwał RAdy Miejski€j.
5. Kanalizacja terenów wi€jskich w grninie lGfusz}n.
6. lv}niki kontroli zlecon€j Komisji Rewizyjnej'
7. Podjęcie uchwał w spEwach:
. zatdierdzenia l'r}'f dla zbiorowego zaopatrenia w wodę;
. zBt',łierdzeniargyf d|a ńiolowe8o odpfowadznia ści€ków]
. uchwalenia R€8ulaminu urz)muia czyslości i poźądl.u na teralie Gminy

. w}tnagai' jakie powinien spełniać Prz€dsiębiorca ubiegający się o uuyskanie
z€zwolenia na świadcrenie usług 11, z'loesie opńżnimia zbiomików
bezodpł}vowych i transportu ni€czystości ciekvch na obszarz€ cminy
KAłusąn;

. znian w budźEci€ cminy na 2010 L

. wymżenia zcody na fbycie nieruchomości położonych w Kafuszynie i we
wsi Gołębjówka;

. \ł]Ęż€nia zgody na podwyż'zenie bonifikary od opłaty za przekształcenie
pmwa uz},ikowania wiecz}śego ni€ruchomości ptraaczonych na cele
mieszkaniow€ w prawo własności nieruohomośc!

. likwidac'ji z'kładu bu&etow€go - Przedszkola Publicz1€go w Kafuszynie w
cćlu prz€kształcenia w jednostkę budżtową

. uchwalenia sl.fuLu ośmdka Pomocy sPo]ecJej.

. zabesu i foEny informacji o prrebiegu wykonania bud-żEtu gniny Kałulzyn'
ksftahov.niu się wieloletniej pTognozy finaEsow€j oraz infomrcji o
przebiegu wykonani. pleu fmansowego s.moEądowych insb'tucji kulhny
i samodzielnego publicznego zaldadu opieki zdrcwotnej z pierwsze
Pć'hoczE roku budż€towego;

. zasad i Ębu ulnMmią odraczanig tub rozkładania na ratj sphry
należności pi€niężnych o charal1erze cyviltroPEwnyrn, pr'ypadających
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Gninie Kałusfyn i jej jednostkon podlegt/m onz wskaz9nia oĘanów do
lego uFaw onycn;

. mad i tfybu przeprc*adunia konsultacji społ€caych z nieszkańcami
gminy Kalusz)T:

. Żdmy uchwały Nr )ooffIy230/2002 Rady Miejskiej v kłuszy e z dnia
25 omca 2002 r' w slrawie Podziafu gniny na okĘgi wyborcz€' ustalenia
ich granic i nlunaów ore liczĘ radnych wybiemnych w kazdyn oĘ8u do
Rldy Miejskiej;

8' Pr,yjęcie Protokółu ff )oox/10 i x)ovlo z obrad Rady Miejskiej.
9. Zap)tania i wolne Mioski
l0. Zmtnięcie obrad
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