
I n f o r m a c j a 
o terminie obrad sesji i posiedzeniach komisji Rady Gminy Popów w miesiącu 
grudniu 2015 r

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.  Sprawozdanie z działalności  międzysesyjnej Wójta Gminy Popów.
6   Przedstawienie projektu budżetu gminy  na 2016 rok
7.  Przedstawienie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
       Alkoholowych na  2016 rok.
  8.  Przedstawienie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
       Narkomanii na 2016 rok.
   9. Dyskusja
  10.Interpelacje i zapytania radnych.
  11.Zapytania sołtysów i mieszkańców.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie:
        - zmian w budżecie gminy
        - zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej  na lata  2015-2025
        - budżetu gminy na 2016 rok
        - Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2016- 2026
        - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
          na  2016 rok i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
          Narkomanii  na 2016  rok
        - przyjęcia  planu pracy Rady Gminy  na 2016 rok ,Komisji Gospodarczej
          Budżetu,Oświaty i Zdrowia  oraz Komisji Rewizyjnej,
        - Programu Profilaktyki Zakażeń  wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
          realizowanego w gminie Popów
        - szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatę za usługi opiekuńcze  i
           specjalistyczne usługi opiekuńcze  z wyłączeniem  specjalistycznych usług
           opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami  psychicznymi  oraz szczegółowych
           warunków  częściowego lub  całkowitego  zwolnienia  od opłat jak również
           trybu ich  pobierania.
         - ustalenia trybu i sposobu powoływania  i odwoływania  członków Gminnego
           Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds .Przemocy  w Rodzinie  oraz
           szczegółowych warunków  jego funkcjonowania.
         - przyjęcia do realizacji  Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w
           Rodzinie oraz  ochrony  ofiar Przemocy w Rodzinie  w gminie Popów na lata
           2016-2019 
  13.Zamknięcie obrad  XV Sesji Rady Gminy.
                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                 
Sesja   odbędzie się  29 grudnia 2015 o godz.13,00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy
Popów   Zawady ul. Częstochowska 6

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Popów odbędzie się w dniu 29 grudnia
2015 roku o godz.9,00  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy. 

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy      
Henryk Wróż


