
                                                                                          Sobienie-Jeziory, dn. 18.05.2020r.     

        Rada Gminy 
     Sobienie-Jeziory                                                 

Zawiadomienie          

            Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713)  zwołuję  XI Sesję Rady Gminy.                                                

            Obrady odbędą się  w dniu    25 maja 2020 r. (poniedziałek)  o  godz. 1700     w Świetlicy 
w Sobieniach-Jeziorach. 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie obecności. 
2. Przedstawienie  porządku obrad. 
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres od poprzedniej sesji.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie  planu pracy Rady Gminy na rok 2020. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 

2020. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobienie-Jeziory. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomościach stanowiących własność Gminy Sobienie-Jeziory. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  dla Powiatu Otwockiego. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego 

w Warszawie  skargi Prokuratora Rejonowego w Garwolinie. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobienie-Jeziory w 2020 
roku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych                        
i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia  urzędowej nazwy miejscowości 
Potok (kolonia)  i Zuzanów (osada leśna). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 r. 
16. Sprawy różne. 
17. Zamknięcie obrad. 

 
                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                              /-/ Jerzy Janasz 
 

Ze względu na trwającą  epidemią koronawirusa i ogłoszonym stanem 
zagrożenia epidemicznego  XI Sesja Rady Gminy Sobienie-Jeziory   odbędzie 
się bez udziału sołtysów i publiczności.  


