
        Parchowo, dn. 05.03.2018 r. 

OR.VI.0012.4.1.2018 

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

                   Zawiadamiam o wspólnym posiedzeniu Komisji  Rewizyjnej, Komisji Gospodarczo – 

Budżetowej, Komisji Społecznej Rady Gminy Parchowo, które odbędzie się dnia 09 marca 2018 

roku (piątek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parchowie. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
1)  podziału Gminy Parchowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu; 

2) podziału Gminy Parchowo na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib 

obwodowych komisji wyborczych;  

3) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów i doradców zawodowych;  

4) współdziałania przy realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego 

nauczycieli; 

5)  zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo za II 

półrocze 2017 r.; 

6)  sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Kartuskiej 12 w Parchowie; 

7) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Parchowo w roku 2018”; 

8) określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku; 

9) zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu 

płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny; 

3. Opiniowanie wniosków w sprawie: 

1)  wspólne doprowadzenie wody – właściciele działek w Parchowskim Młynie; 

2) podłączenie do wodociągu wiejskiego – mieszkańcy Gołczewa wybudowanie; 

3) wspólne wykonanie odcinka sieci wodociągowej – W. Szyca; 

4) kupna drogi wewnętrznej – M. Wroński; 

5) kontynuacji dzierżawy działki 186/7 – E. Mruk; 

6) dzierżawy działki 47/4 w Sylcznie – M. Jażdziewski; 

7) zmiany umowy dzierżawy nieruchomości rolnej – P. Czyryca. 

4. Zapoznanie się z projektem wniosku o zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania ścieków na lata 2018 – 2021. 

5. Sprawy różne.   

          

 

 

               Przewodniczący  

                  Rady Gminy 

 

            Andrzej Kurkowski 

 


