
                                                                                                                                                  

Celestynów, dnia 20 września 2022 roku  

 

 

Zawiadomienie 

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.                                 

z  2022 r.,  poz. 599 z późn. zm.) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Celestynów kadencji 2018/2023 na 

dzień 29 września  2022 roku (czwartek), 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.Uczczenie Jubileuszu 70-lecia Gminy Celestynów oraz uroczyste posadzenie dębu. 

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

     a) zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Celestynów; 

     b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2022-2037; 

     c) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Celestynowie; 

     d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości 

Regut, gmina Celestynów; 

     e) ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości 

oznaczonej jako działka ew. nr 707/2 położonej w miejscowości Stara Wieś, stanowiącej własność 

Gminy Celestynów; 

     f) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Celestynów nieruchomości gruntowej w rozliczeniu 

za opłatę adiacencką; 

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

Celestynów na czas określony; 

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

Celestynów na czas określony; 

     i) upoważnienia Wójta Gminy Celestynów do dysponowania gruntami należącymi do zasobu 

gminnego na cele budowlane; 

     j) upoważnienia Wójta Gminy Celestynów do dysponowania gruntami należącymi do zasobu 

gminnego na cele budowlane. 

     k) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Celestynów; 

     l) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Celestynów na czas określony; 



     ł) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w 

publicznych: przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w punktach 

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Celestynów; 

     m) zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków 

nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Celestynów; 

     n) przystąpienia Gminy Celestynów do Spółki Wodnej Zabieżki; 

     o) wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Celestynów, jej utworzenia i 

nadania statutu.  

4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy Sesjami.  

5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.  

6. Sprawy różne.  

7. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 10 sierpnia 2022 roku. 

8. 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. Dz. U. z  2022 r.,  poz. 599 z późn. zm.) 


