
                                                                                           Celestynów,  dnia 19 listopada 2021  roku                                                                      
                                                              

 Zawiadomienie 
  

Na    podstawie   art.  20   ust. 1   ustawy  z   dnia   8  marca  1990  r.  o    samorządzie    

gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)  zwołuję  XXXII Sesję Rady Gminy  Celestynów 

kadencji  2018/2023  na dzień 30 listopada (wtorek)  2021  roku,                                            

na godz.:17:00. Sesja odbędzie się na hali sportowej w Celestynowie,                                           

ul. prof. Hilarego Koprowskiego 2, 05-430 Celestynów.  

Proponowany porządek  obrad Sesji Rady Gminy Celestynów: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji. 

2. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 a) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów; 

 b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2021-2037; 

 c) opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

 d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości 

Pogorzel-część B; 

 e)przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Celestynów; 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części miejscowości Dąbrówka i Celestynów – „Cmentarz Celestynów”; 

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części miejscowości Lasek, gmina Celestynów; 

h) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy 

Celestynów na czas określony, 

i) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony, gruntu będącego                  

w użytkowaniu wieczystym Gminy  Celestynów; 

j) ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych                

w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Celestynów; 

k) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Celestynów; 

l),,Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi                          

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”; 

m) określenia wysokości diety sołtysów; 

n) ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych; 

o) ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Celestynów. 

3. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy Sesjami. 

4. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych. 

5. Sprawy różne. 

6. Przyjęcie Protokołu z Sesji z dnia 28 października 2021 roku. 

7. Zamknięcie obrad.              

 

 
                                                          Przewodniczący Rady Gminy Celestynów          

                                                                                

                                                                                                                 Romuald Ziętala   

 

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy: art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.               

o  samorządzie gminnym (t. j. D  z. U. z 2021 r. poz. 1372).   


