
 
                                                                                                                 Izabelin,20.10.2015 r.  
                        

M I E S Z K A Ń C Y 
                                                                   
 
Na podstawie  art. 20 ust.1 ustawy z dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j.Dz. 
U. z 2013r., poz.594, z późn. zm.)  zwołuję    X   sesję   Rady   Gminy  Izabelin  w  dniu 28 
października  2015  roku  o  godzinie  13:00  w sali konferencyjnej Centrum Kultury 
Izabelin ul.Matejki  21,  z  następującym  porządkiem obrad: 
  
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy w okresie między sesjami. 
5. Informacja o pracy Urzędu Gminy i Wójta między sesjami. 
6. Sprawozdanie Wójta o wynikach konsultacji społecznych w sprawie Strategii rozwoju 
gminy Izabelin na lata 2016-2030 oraz w sprawie koncepcji parku rekreacyjno-sportowego w 
Izabelinie. 
7. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Izabelin dotycząca analizy oświadczeń 
majątkowych radnych składanych na początek kadencji i za rok 2014 i oraz informacja Wójta 
dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2014. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na 
lata 2015-2023. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za 
rok szkolny 2014/2015 Gminy Izabelin. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania przez Wójta Gminy Izabelin projektu 
uchwały Rady Gminy Izabelin w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki 
ewidencyjnej nr 662/6 położonej w obrębie Izabelin na własność Gminy Izabelin. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności, w drodze  
umowy, działki ewidencyjnej nr 536/2 położonej w obrębie Hornówek gmina Izabelin, w  
ramach odszkodowania. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. 
18. Sprawy różne,  zapytania i wolne wnioski. 
19. Zakończenie obrad. 
 
 
                                                                                                                                    Przewodnicząca  
                                                                                                                                 Rady Gminy Izabelin 
                    Grażyna Zielińska 
 
 
 


