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Z A W I A D A M I A M 

 

że w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej  

Urzędu Gminy Stanin odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Stanin. 

    

    Porządek sesji:       

 
1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawdzenie obecności. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji. 

5. Informacja Wójta o bieżącej działalności międzysesyjnej gminy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 

podatku rolnego na 2020 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących na terenie gminy  Stanin na rok 2020. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Stanin”.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

położonych na terenie Gminy Stanin . 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stanin  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stanin. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria 

przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 

19. Wolne wnioski i informacje. 

20. Zamknięcie sesji. 

 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                         /-/ Zofia  Czubek 
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