
RADA GMINY                                                                        
    w  Baćkowicach 
 woj. świętokrzyskie 
 

I N F O R M A C J A 
 

 Informuje się, że sesja Rady Gminy w Baćkowicach odbędzie się  w dniu       
28 listopada 2017r. o godz. 10.00 w świetlicy budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach. 

 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, ustalenie kworum i przedstawienie porządku obrad. 
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
4. Wolne wnioski i zapytania. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz wysokości stawek opłaty 

targowej na terenie gminy Baćkowice. 
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki                       

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Baćkowice na 2017r.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baćkowice na 
2018r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Baćkowice.    

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat z budżetu gminy do taryf za zbiorowe zaopatrzenie      
w wodę i za wprowadzanie  ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Baćkowice.   

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Programu  współpracy Gminy Baćkowice na rok 2018        
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy  z dnia          
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Baćkowice  na 2017 rok. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2029 
17. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy. 

 
         PRZEWODNICZĄCY 
                  Rady Gminy 
              Stanisław Frejlich 

 
 


