
Kampinos, dnia 21 listopada 2012 r. 

 

 

 

 

 

      Serdecznie zapraszam na XXVIII Sesję Rady Gminy Kampinos,  
która odbędzie się w dniu 28 listopada 2012 r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Gminy Kampinos z  następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy. 

4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych. 

5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania. 

6. Podjęcie Uchwał: 

1) Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kampinos 

2) Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

3) Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowaniem tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

4) Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 
5) Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

6) Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Kampinos na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem perspektywy  

do 2032 roku” 

7) Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2013 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2013 rok 

8) Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kampinos  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2013” 

9) Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego oraz zwolnień od tego podatku 

10) Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013  

oraz zwolnień od tego podatku 

11) Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień w tym podatku 

12) Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2020. 

13) Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 r. 
7. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad. 

Z poważaniem 

 

    Przewodnicząca Rady Gminy 

      /-/  Monika Ciurzyńska 

 


