
 
                                                                          Ulan-Majorat, 14 listopada 2016 r. 
 
 

  MIESZKA ŃCY  GMINY 
                           ULAN – MAJORAT 

 
 
         Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z  2015 r. poz. 1515  z późn. zmianami),  
na dzień 23 listopada 2016 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Ulanie-Majoracie została zwołana XIX  sesja Rady Gminy Ulan-Majorat. 
 
        Przewidywany jest następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i sprawy organizacyjne: 
• stwierdzenie quorum, 
• przyjęcie porządku obrad, 
• przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

2. Interpelacje i zapytania. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ulan-Majorat na rok 
2017. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od 
nieruchomości na terenie Gminy Ulan-Majorat. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy 
Ulan-Majorat na rok 2017. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od 
środków transportowych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia 
stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ulan-Majorat 
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 



13. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Ulan-Majorat 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 
2017. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Ulańskiej Rady Seniorów. 
16. Przedłożenie sprawozdań w przedmiocie analizy zawartej w 

oświadczeniach majątkowych. 
17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015 

– 2016. 
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
19. Wolne wnioski. 
20. Zamknięcie obrad. 

                                                                                                                                                                    


