
 

                                                      Sobienie-Jeziory 16.12.2019r.     

        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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)  zwołuję  X Sesję Rady Gminy.                                               

                    Obrady odbędą się  w dniu  30 grudnia  2019 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 Budżetowej  Gminy Sobienie-Jeziory  na rok 2020. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sobienie- Jeziory na lata 2020-2023. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Sobienie - 
Jeziory na  2020 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Sobienie-Jeziory na rok szkolny 2019/2020. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów 
zawierających  azbest dla Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2019-2032. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  metody ustalenia  opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory oraz warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  poboru podatków i opłat w drodze inkasa.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia petycji. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019r. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-

2022. 
17. Sprawy różne. 
18. Zamknięcie obrad. 

 
                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                              /-/ Jerzy Janasz 


