
Porządek 

VI Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą 

w dniu 24 lutego 2015 rok o godz. 12.00 w GOK – u 

 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy. 

4. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Programów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok. 

5. Przedstawienie Planów Pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2015 r.  

6. Podjęcie uchwał: 

a) Uchwała Nr VI/22/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2015 rok 

b) Uchwała Nr VI/23/2015 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświaty, 

Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Promocji Gminy na 2015 rok 

c) Uchwała Nr VI/24/2015 w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rolnej, Handlu i Usług na 2015 rok 

d) Uchwała Nr VI/25/2015 w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Gospodarki, Budżetu i Finansów na 2015 rok 

e) Uchwała Nr VI/26/2015 w sprawie w uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

2015 rok 

f) Uchwała Nr VI/27/2015 uchylająca uchwały w sprawie godzin otwarcia placówek 

handlu detalicznego spożywczego, zakładów gastronomicznych i sklepów 

spożywczo – przemysłowych na stacjach paliw płynnych i gazowych na terenie 

gminy Solec nad Wisłą  

g) Uchwała Nr VI/28/2015 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

h) Uchwała Nr VI/29/2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec nad 

Wisłą w 2015 roku 

i) Uchwała Nr VI/30/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą  



j) Uchwała Nr VI/31/2015 w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji 

przedmiotowej oraz zasad i trybu jej udzielania dla samorządowego zakładu 

budżetowego w 2015 roku – Zakład Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą 

k) Uchwała Nr VI/32/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia a wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

l) Uchwała Nr VI/33/2015 w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia wójta gminy 

do zawarcia umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego w postępowaniach o 

zwrot podatku od towarów i usług oraz w innych powiązanych z nim 

postępowaniach. 

m) Uchwała Nr VI/34/2015 w sprawie opłaty za korzystanie przez operatora i 

przewoźnika z przystanków komunikacyjnych 

n) Uchwała Nr VI/35/2015 w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/293/2014 Rady 

Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 września 2014 roku 

o) Uchwała Nr VI/36/2015 w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2016 rok 

p) Uchwała Nr VI/37/2015 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr 

IV/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. na 2015 r. 

7. Interpelacje i zapytania Radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy. 

 


