
P O S T A N O W I E N I E  Nr 24.2020
Przewodniczącego Rady Gminy Przystajń

z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie
zwołania XXIV sesji Rady Gminy Przystajń

         Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)

postanawiam

zwołać na dzień  29 grudnia 2020 r.  (wtorek) o godzinie 14.30 w Gminnym Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Przystajni – XXIV sesję Rady Gminy Przystajń  z następującym porządkiem
obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
     6.1. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Przystajń.
7. Zapytania mieszkańców.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały:

8.1. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń,
8.2.  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i zakresu  świadczenia  usług  w zakresie  odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń
i zagospodarowania  tych  odpadów  w zamian  za  uiszczoną  przez  właścicieli  nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8.3.  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
8.4.  w  sprawie  zwolnienia  w części  z opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
właścicieli  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  w kompostowniku przydomowym,
8.5. w sprawie podjęcia przez Gminę Przystajń działalności w zakresie telekomunikacji, 
8.6.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  –  działki  nr  ewid.  54/2
w m. Kuźnica Nowa,
8.7  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń
wodociągowych na lata 2021 – 2023,
8.8.  w sprawie  uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Przystajń na 2021 rok,
8.9. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,
8.10.  w sprawie  zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin
wchodzących w skład aglomeracji Panki przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu
aglomeracji Panki, 
8.11. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
8.12.  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata
2020-2028,
8.13. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2021 rok,
8.14. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń.

9. Pytania w sprawach bieżących.
10. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie sesji.

Zaprosić do udziału w sesji:
– Wójta Gminy       

Obrady Rady Gminy są otwarte
                                    

                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                               mgr Zbigniew Kmieć      


