
P O S T A N O W I E N I E  Nr 17.2020
Przewodniczącego Rady Gminy Przystajń

z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie
zwołania XVII sesji Rady Gminy Przystajń

         Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)

postanawiam

zwołać na dzień 30 marca 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Przystajni – XVII 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.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2020,
2)  zmiany  uchwały  nr  XVIII.174.2016  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  27  czerwca  2016  r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń,
3)  zmiany  uchwały  nr  XVIII.175.2016  Rady  Gminy  Przystajń  z dnia  27 czerwca  2016 r.
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,
4)  uchwalenia Programu współpracy gminy Przystajń  z  organizacjami  pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
5)  zmiany Uchwały nr  XXXIX.341.2018  Rady Gminy Przystajń  z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
6) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
7) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028,
8) rozpatrzenia petycji.

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

Zaprosić do udziału w sesji:
– Wójta Gminy

    
      

Obrady Rady Gminy są otwarte
                                     

                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                               mgr Zbigniew Kmieć      


