
                                                                                   Celestynów, dnia 17 stycznia 2023 roku  

 

Zawiadomienie 

 

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

z  2023 r.,  poz. 40) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Celestynów kadencji 2018/2023 na dzień 26 

stycznia 2023 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.Podjęcie uchwał w sprawach:  

        a) zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Celestynów; 

 b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2023-2038; 

 c) zmiany Uchwały Nr 336/22 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie w wysokości 3.600.000,00 zł; 

d) zmiany Uchwały Nr 337/22 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie w wysokości 8.000.000,00 zł; 

 e) zaciągnięcia w 2023 roku długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 270.000,00 zł; 

f) zaciągnięcia w 2023 roku długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 367.000,00 zł; 

g) udzielenia pomocy finansowej powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn. Rozbudowa 

dróg powiatowych Nr. 2715 W i Nr. 2716 W w miejscowościach Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. 

Celestynów, powiat otwocki; 

        h) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność   

           Gminy Celestynów na czas określony; 

        i) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność   

           Gminy Celestynów na czas określony; 

        j) nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Celestynów prawa własności nieruchomości 

            gruntowej położonej w miejscowości Glina; 

        k) zmieniająca  uchwałę  w   sprawie  ustalenia      Regulaminu przyznawania      pomocy  

            zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

            i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Celestynów; 

        l) zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu  zwracanej  

           za  dowóz  dziecka  niepełnosprawnego  do  przedszkola,  oddziału  przedszkolnego  w  

           szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-  

           wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej; 

       m) ustalenia    planu    dofinansowania   form   doskonalenia   zawodowego   nauczycieli  

             zatrudnionych w szkołach i jednostkach oświatowych Gminy Celestynów w 2023 roku; 

        n) zmieniająca uchwałę nr 191/16 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie  

           pasa drogowego dróg gminnych; 

       o) ogłoszenia konkursu pod nazwą ,,Sołectwo z inwencją 2023" skierowanego do sołectw  

          Gminy Celestynów; 

        p) przystąpienia Gminy Celestynów do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby 

          niepełnosprawnej” – edycja 2023; 

        r) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach  

            programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

         s) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia-    

             w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami   

            opiekuńczymi, dla których gminą właściwą jest Gmina Celestynów; 

 



        t) przystąpienia Gminy Celestynów do realizacji Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok  

            2013;  

         u) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Celestynów na rok 2023; 

         w) rozpatrzenia skargi na działanie 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 21 grudnia 2022 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. Dz. U. z  2023 r.,  poz. 40) 


