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Proponowany porządek
VI Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka
w dniu 29 kwietnia 2019 roku ( poniedziałek)
sala konferencyjna Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka
Godzina 14.00

1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad sesji
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Podziękowanie dla sołtysów za kadencję 2015-2019.
3. Uroczyste ślubowanie nowo wybranych sołtysów wybranych na kadencję 2019-2024.
4. Informacje przewodniczących komisji stałych Rady Gminy o pracy w okresie
międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wysokości stawek opłat za zajęcie 1m 2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą
jest Wójt Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 91;
2) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych wg druku nr 92;
3) ustalenia planu sieci

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę

Czarna Dąbrówka oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. wg
druku nr 93;
4) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
oraz wyznaczenie inkasenta i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso wg druku nr
94;
5) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 95;
6) określenia górnej stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także transport nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 96;
7) zmiany uchwały nr V/90/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r.
dotyczącej wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów

prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz
dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek wg druku nr 97;
8) zmiany uchwał nr V/63-84/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie nadania statutu Sołectwom wg druku nr 98;
9) wysokości i ustanowienia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwała dieta wg druku
nr 99;
10) zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu
płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny wg druku nr 100;
11) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rokicinach
oznaczonej jako działka nr 108/4 wg druku nr 101;
12) przystąpienia

do

sporządzenia

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 38/6 i 38/7 położonych w
obrębie Kotuszewo, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 102;
13) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usługi cmentarne na
cmentarzu komunalnym położonym w Czarnej Dąbrówce wg druku nr 103;
14) zmian w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 104.

6. Informacja
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7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Zapytania radnych, wolne wnioski.
9. Odpowiedzi Wójta na zapytania i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
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