
Z A W I A D O M I E N I E 
  

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 

z 2013 r. poz.594 z późniejszymi  zmianami/  
 

z w o ł u j ę 

na dzień 26 listopada 2013 r. (wtorek) o godz.900 w sali konferencyjnej Urzędu 

Miejskiego w Dukli XLI sesję Rady Miejskiej w Dukli.      
 

Porządek obrad. 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Dukli. 

3.  Zapytania i wolne wnioski. 

4. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej. 

5.  Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dukla za rok szkolny 2012/2013 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) uchylenia uchwały własnej /druk nr 258/, 
b) uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Dukli stanowiącej 

własność mienia komunalnego Gminy Dukla /druk nr 259/, 
c) wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność mienia 

komunalnego Gminy Dukla położonej w Trzcianie, w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad /druk nr 260/, 

d) uchwalenia Planu odnowy miejscowości Barwinek /druk nr 261/, 
e) uchwalenia Planu odnowy miejscowości Tylawa/druk nr 262/, 
f) uchwalenia Planu odnowy miejscowości. Wietrzno/druk nr 263/, 
g) uchwalenia Planu odnowy miejscowości Zyndranowa./druk nr 264/, 
h) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 

Gminy Dukla  z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Dukli sp. z o.o/druk nr 265/, 

i) ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych /druk 
nr 266/, 

j) nadania Statutu Biblioteki Publicznej w Dukli /druk nr 267/, 
k) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkotykowych na rok 2014 /druk nr 268/, 
l) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2014” /druk nr 269/, 
m) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na terenie Gminy Dukla w latach 2014-2017 /druk nr 270/. 
8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski. 
9. Oświadczenia i informacje. 
10. Zamknięcie sesji. 
   Proszę o wzięcie udziału w sesji.  

 

wspólne posiedzenie komisji 
25 listopada 2013 r. /poniedziałek/ godz. 1400  /pokój nr 211/ 

 

 

Przewodniczący Rady 
             Andrzej Dziedzic 


